Fundació
MEMÒRIA SIMPLIFICADA DEL 2015
1. Activitat de l’entitat
a) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la forma
com es gestionen:

La Fundació Privada ADIS que te per objectiu fundacional el afavorir la
integració social del col·lectiu de discapacitats físics, psíquics i sensorials.
Podem dir que aquesta fita s’ha complert en un 90 %, valorant la integració del
col·lectiu de discapacitats amb el resta de la població que ha participat, en
totes les activitats previstes en aquest any 2015. La Fundació no té per objectiu
atorgar ajuts. La Fundació disposa de dos serveis:
Centre Lúdic, Social i Cultural “ El Local”
On la Fundació posa a disposició de tothom un espai de trobada per a que tota
lo població, ja sigui discapacitada o no, puguin compartir coneixements, espai i
realitzin activitats conjuntes que afavoreixin la integració social de les persones
amb discapacitat. També des del “Local” es fomenta el voluntariat, es realitzen
Projectes propis (Revista “COLORS”, Comissió de Barreres , Projecte
Boomerang, etc.) i s’orienta i assessora als discapacitats i les seves famílies,
així com la resta de població, en temes relacionats amb la discapacitat.
Des de aquest servei s’han dut a terme al llarg de tot l’any les activitats
següents:
DATA
11 Gener

ACTIVITAT
A BALLAR!

23 Gener

TALLER DE TEATRE

14 i 31 Gener

TALLER DE BISUTERIA
RECICLADA
SORTIDA ESTRENA DE
CURTMETRATGES
CARNESTOLTES

7 Febrer
15 Febrer
20 Febrer
4, 11 i 18 Febrer
21 i 28 Febrer
8 Març

INAUGURACIÓ RÀDIO
PUIGCERDÀ
TALLER ANELLS DE BISUTERIA
TALLER DE PUNT DE CREU

21 i 28 Març

SORTIDA HOCKEY PUIGCERDÀ
TXURI
TALLER DE PUNT DE CREU

18 i 26 Abril

TALLER DE PUNT DE CREU

PARTICIPANTS
17 Participants
( 16 Discapacitat )
10 Participants
( 10 Discapacitats)
3 Participants
29 Participants
( 10 Discapacitat )
17 Participants
( 14 discapacitats)
4 Participants
( 3 discapacitats)
6 Participants
10 Participants
(1discapacitat)
11 Participants
( 10 Discapacitats )
10 Participants
(1 discapacitat)
10 Participants
( 1 Discapacitat)
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5 Abril

SORTIDA HOCKEY PUIGCERDÀ
JACA
XII TROBADA DE CORALS

9 Abril
20 Abril fins al 8
de Juny
18 i 25 Abril i
9,16 i 23 Maig
Març, Abril i
Maig
Maig
7 al 28 Maig
12 Maig
13 i 16 Maig
22 i 29 Maig
31 Maig
6 Juny
13 i 27 Juny
21 Juny
21 Juny
5 Juliol
12 Juliol
30 Juliol
31 Juliol
1 Agost
2 Agost

11 Participants
( 10 Discapacitat )
7 Participants
6 (Discapacitats)
TALLER DE MUSICA
5 Participants
5 (Discapacitats)
TALLER SEVILLANES
10 Participants
10 (discapacitats)
CORADIS
19 Participants
( 3 Discapacitats)
PRIMAVERA MUSICAL
80 Participants
( 20 Discapacitat )
TALLER MANUALITATS
10Participants
( 10 Discapacitat )
SORTIDA UNA TARDA AL CINE
14 Participants
(11 discapacitats)
TALLER PUNT DE CREU
12 Participants
(1 discapacitats)
CAMINADES DE PRIMAVERA
11 Participants
(9 discapacitats)
UNA TARDA AL CINE
19 Participants
( 15 discapacitat)
III CURSA SUMANT CAPACITATS 22Participants
( 13 discapacitat)
TALLER PUNT DE CREU
12 Participants
( 1 discapacitat)
JORNADA SOLIDÀRIA
11 Participants
SORTIDA JORNADA SOLIDÀRIA 11 Participants
( 8 discapacitat)
SORTIDA FÊTE RANDONNÉE
7 Participants
( 5 discapacitat)
MULTICULTURAL
6 Participants
( 5 Discapacitat)
CINE ZOMBIES
16 Participants
( 14 Discapacitat)
TALLER DE CURTS
16 Participants
( 13 discapacitat)
ESTRENA CURTMETRATGES
15 Participants
( 12 discapacitat)
CONCERT MÚSICA BARROCA
17 Participants
( 14 discapacitats)
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14 Agost

SORTIDA EXPOSICIÓ LABORS

25 Setembre

CAMPIONAT DE PING PONG

18 Octubre

VIII NIT DELS CERDANS

25 Octubre

HALLOWEEN

1 Novembre

UNA TARDA MUSICAL

4 Novembre
3 Desembre

SORTIDA UNA TARDA AL
CINEMA
TALLER MANUALITATS

9 Desembre

TALLER PUNT DE CREU

12 Desembre

SORTIDA PORTAVENTURA

17 Desembre

FESTA 10È ANIVERSARI
REVISTA COLORS
SOPAR NADAL

18 Desembre

17 Participants
( 15 discapacitat)
10 Participants
( 9 discapacitat)
8 Participants
( 7 Discapacitat)
13 Participants
(11 discapacitat)
26 Participants
( 21 Discapacitats)
12 Participants
( 9 discapacitat)
6 Participants
( 6 discapacitat)
7 Participants
( 1 Discapacitats)
29 Participants
( 21 discapacitat)
60 Participants
( 10 discapacitats)
31 Participants
( 24 discapacitat)

Llar- Residència Rosa Soler:
La Fundació porta la gestió de servei. Hi ha 8 places per a persones amb
discapacitat psíquica, totes elles ocupades. El principal objectiu de la Llarresidència és que els seus residents assoleixen el màxim nivell d’autonomia
possible en les activitats de la vida diària vivint en un nucli de convivència.
L’objectiu a llarga estada seria que aquestes persones es poguessin
independitzar i poder viure sols amb una supervisió a la seva llar, deixant així
places per a un altre persona que necessiti aquest servei de nou.
Per assolir aquesta independència de llarg termini (sense data establerta) es
treballen aspectes individuals (a traves del PAI – programes individuals
adaptats a les necessitat de cada individu, que es revisen semestralment per
l’equip professional del servei, per a poder valorar l’evolució i donar cobertura a
noves necessitats que es pugin anant presentant), aspectes familiars (on amb
cada família anualment es fa un contacte per plantejar les fites a seguir aquell
any i en trobades programades segons la necessitat de cada resident es
treballen els aspectes acordats prèviament), comunitari (on a traves del
programa anual específic per als residents de la llar- residència es treballen
aspectes de convivència y de aprenentatge domèstic) i social (també des de el
Programa anual de la Llar–Residència com del Programa anual de “El Local” es
dona cobertura a treballar per la integració social de aquest col·lectiu).
Aquest estes son les activitats que es van dur a terme en el Programa
d’activitats de la Llar-Residència durant aquest any:
-

Taller Desconnecta’t: Espai de relaxació guiada amb veu i música amb
l’objectiu de treballar la respiració i la presa de consciència del propi cos.
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-

Taller de Documenta’t: espai dedicat a la reproducció de documentals
de diferents temàtiques amb la finalitat de potenciar, estimular la ment i
crear debat sobre la temàtica.

-

Taller Noves Tecnologies: Espai on es tractaran temes tecnològics de
ultima generació. La finalitat es aplicar aquestes a les nostres vides i
com treure utilitat en el dia a dia.

-

Taller de Nadal: Adequació i decoració de la Llar per l’època de Nadal.

- Varis: Durant l’any s’han realitzat activitat temàtiques en base l’època del any
(pasqua, Halloween, carnestoltes, ...), xerrades informatives (compres per
internet) i sortides lúdiques (cine, barbacoa, banys termals, ...).
b) Descripció específica dels ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de
les persones jurídiques, dels receptors. Criteris i forma d'assegurar que satisfan
d’interès general i que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu
atorgament.

La Fundació no té per objectiu atorgar ajuts i no els ha atorgat
c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant
l'impacte monetari i els drets i obligacions que se'n deriven per a la fundació o
l'associació, i concretant de quina manera el compliment de cada conveni coadjuva
al millor compliment de les finalitats fundacionals.

Convenis de Practiques amb l’I.E.S. Pere Borrell de Puigcerdà
La Fundació ADIS rep estudiants per fer les seves pràctiques com
professionals sociosanitaris. Ajudant d’aquesta manera als futurs treballadors
de la comarca en el camp social i d’altres. Aquest conveni no te cap
repercussió econòmica per la Fundació.
d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites,
tot indicant els criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la informació per
sexes i detallant l’impacta diferenciat d'aquestes activitats sobre homes i dones. En
el cas d'ajuts, cal informar de la publicitat de la seva convocatòria i del seu resultat.

Centre Lúdic, Social i Cultural “ El Local”
Les persones beneficiaries de les activitats i serveis oferts per la Fundació son
preferentment persones amb discapacitat. També participen persones no
discapacitades, que volen compartir aquest espai. El 41% dels participant son
homes i el 59 % dones.
Llar- Residència Rosa Soler:
A la Llar Residencia hi ha 8 persones amb discapacitat psíquica, que han
passat un procés de selecció pel Departament del CAD de Girona, previ a
l’atorgament de la plaça de resident. D’aquestes 8 persones 4 son homes i 4
son dones.
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Tots ells poden participar en les activitats del programa. Les activitats estan
dissenyades per a millorar la seva autonomia personal independentment del
sexe.
e) Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions
d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes durant l'any.
Totes les activitats desenvolupades al llarg de l’any 2015 han estat obertes a
tothom sense condicionants de sexe, i han participat totes les persones que ho
han desitjat.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel
a) Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l’entitat
b) Per mostrar la imatge fidel, no hi ha hagut raons excepcionals que justifiquin
la no aplicació dels principis comptables obligatoris.
c) No hi ha cap informació complementària
2. Principis comptables no obligatoris aplicats
No s’han aplicat altres principis comptables no obligatoris, per mostrar la imatge
fidel.
3. Comparació de la informació
El balanç simplificat i el compte de resultats simplificats es presenten
comparant la informació de l’exercici 2015 amb la de l’exercici precedent.
4. Agrupació de partides
No hi ha partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de
resultats, a l’estat de canvis en el patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efectiu.
5. Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements patrimonials, que estiguin registrats en dues o més partides
del balanç.
6. Canvis en criteris comptables
No hi ha hagut ajustos per canvis de criteris comptables.
7. Correcció d’errors
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S’han ajustat comptes de l’immobilitzat per adaptar els comptes al pla
comptable

3. Aplicació de resultats
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
21.006,71
21.006,71
Import

11.209,63
9.797,08
21.006,71

4. Normes de registre i valoració

S’han utilitzat les normes establertes del pla general comptable.
En els balanços no existeixen immobilitzats intangibles. Els immobilitzats
materials es valoren pel seu cost d’adquisició o pel valor de la donació. Els
impostos indirectes s’han inclòs en el preu d’adquisició al no ser recuperables
per la Fundació.
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció
de la vida útil dels immobilitzats materials. En els cas d’inversions efectuades
en instal·lacions arrendades el cost s’amortitza durant el període de vigència
del contracte.
Els ingressos es registren en el moment de la seva efectivitat i les despeses
seguint el criteri de meritació.
La participació del residents de la Llar Residència durant l'any 2015 han estat
d'un import total de 17.573,31 €. Els serveis que presta la Fundació son gratuïts
Es comptabilitzen com a subvenciones els imports que es reben provinents
d’entitats públiques i com a donacions i llegats els donatius i col·laboracions de
particulars i empreses.
5. Immobilitzat material i intangible
a) Saldo inicial:

139.243,90

Amortització acumulada:

-109.791,28

Entrades:

119.533,67
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Sortides:

0,00

Amortització del període:

7.805,98

Saldo al final del període:

141.180,31

6. Inversions immobiliàries
La Fundació ADIS no té inversions immobiliàries

7. Béns del patrimoni cultural
La Fundació ADIS no disposa de bens del patrimoni cultural

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
La Fundació ADIS te arrendat el primer pis del carrer Reg de Sant Agustí nº. 7
en el que està ubicada la Llar Residència “Rosa Soler”. Per aquets local es
paga una renda anual a l’Institut Català del Sol de 9.771,89 €
9. Actius financers

Instruments financers a curt
termini
Instrume Valors
Instrume Valors
Tota
Crèdits,
nts
de represen Crèdits, derivats i nts
de represen
derivats i
patrimon tatius de altres
patrimon tatius de
altres
i
deute
i
deute
Ex Ex
Ex Ex
Ex n
Ex n-1 Ex Ex
Ex Ex
Ex Ex
Ex
n
n-1 n
n-1
n
n-1 n
n-1 n
n-1 n
Instruments financers a llarg termini

Classes
Categories

Actius a cost a

0

0

0

16.148,40

0

0

0

0

0

0

0

0

Actius per neg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actius a cost
Total

0
0

0
0

0
0

0
0

0
16.148,40

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Els comptes de caixa i bancs presenten un saldo total de: 227.025,21 €
Els crèdits que te pendents de cobrament la Fundació importen: 65.385,40 €
10. Passius financers
La Fundació ADIS no disposa de pòlisses de crèdit, ni deutes amb altres
entitats.
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Classes Instruments
financers a llarg
termini
Deutes
amb
Derivats
entitats
Altres
de crèdit
Ex Ex
Ex Ex
n
n-1 n
n-1
Passius financers a 0
0
0
0
cost amortitzat
Passius
financers 0
0
0
0
mantinguts per a
negociar
Total
Categories

Instruments
financers a curt
termini
Deutes
amb
Derivats
entitats
Altres
de crèdit
Ex Ex
Ex Ex
n
n-1 n
n-1
0
0
0
0
0

0

0

0

Total

Ex
n
0

Ex
n-1
0

0

0

11. Fons propis
Els fons propis de la Fundació son al final de l'exercici 2015 de 115.145,90 €
12. Subvencions, donacions i llegats
Del sector públic: 127.129,35 €
Que han estat vinculats a atenció específica a Llars Residència, activitats
específiques de la Fundació, lloguers locals de la Fundació i despesa corrent i
activitats genèriques de la Fundació
Del sector privat
Patrocinadors: 23.324,90 €
Col·laboradors: 8.733,50 €
Llegat transferit a l’excedent de l’exercici: 11.000,00 €
Que han estat vinculats a atenció específica a Llars Residència, activitats
específiques de la Fundació, lloguers dels locals de la Fundació, despesa
corrent i activitats genèriques de la Fundació.
Cal esmentar que aquest exercici s’ha rebut un llegat important d’un particular,
d’una part en efectiu i dipòsits bancaris, i de l’altra en 2 pisos. El patronat ha
acordat segons acta del 16-1-2016 passar a dotació fundacional els pisos, i
passar el líquid al compte 132, altres donacions i llegats, partida que
s’amortitzarà contra el compte de resultats durant un període de 15 anys.
La totalitat de les subvencions, donatius i llegats rebuts s’han vinculat
directament a les activitat de la Fundació ADIS. Aquestes activitats queden
descrites al punt 1 “Activitat de l’entitat”
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La Fundació Adis ha donat compliment a les condicions associades a les
subvencions, donatius i llegats.
No ha sigut tornada cap partida
13. Situació fiscal

La Fundació ADIS es troba al corrent de les seves obligacions de caràcter fiscal
i laboral.
Les bases imposables negatives pendents de compensació fiscal s’han
recuperat en aquest exercici.
No hi ha cap circumstancia significativa relacionada amb altres tributs ni cap
contingència de caràcter fiscal.
14. Ingressos i despeses
L’òrgan de govern de la Fundació ADIS no ha generat cap despesa. Tots els
càrrecs son exercits de forma gratuïta.
La Fundació ADIS no atorga ajuts per tant la partida “ajuts concedits” no
presenta cap moviment.
Les despeses d’administració de la Fundació ADIS han estat pràcticament
nul·les doncs aquets serveis han estat facilitats pel voluntariat.
Despeses de personal:
83.400,48 €
Sous i salaris:
63.744,24 €
Seguretat Social: 19.656,24 €
Altres des socials:
0,00 €
Els ingressos provinents dels patrocinadors i col·laboradors, no han estat
subjectes a condicionaments i s’han destinat íntegrament a les activats
descrites de la Fundació ADIS.
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
L’objecte fundacional de la Fundació Privada ADIS és el de “afavorir la
integració social de persones amb discapacitat”. La Fundació ADIS no
desenvolupa cap altre activitat i destina la totalitat del seu patrimoni i els
recursos que es generen a aquest únic objecte.
Per tant es pot afirmar que el percentatge que destina l’entitat a les finalitats
estatutàries és el 100%.
La totalitat dels actius estan totalment vinculats al compliment de les finalitats
fundacionals pròpies de l’entitat
Durant l’exercici no s’han produït alienacions de bens o drets de l’entitat.
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S’adjunta el càlcul d’aplicació a les finalitats fundacionals ( 70%), en
compliment de l’article 333.2 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
CALCUL APLICACIO INGRESSOS AL COMPLIMENT DE LES
FINALITATS FUNDACIONALS:
2015

Despeses
Necessàries

Arrendaments
Reparacions
Serveis professionals
Publicitat i propaganada
Assegurances
Bancaris
Subministraments
Altres serveis
Altres tributs
Sous i salaris
Altres despeses socials
Seguretat social
Altres pèrdues de gestió
Despeses extraordinàries
interessos
Amortitzacions

Despeses
d'aplicació
10.724,14
13.359,45
754,56
0,00
2.895,74
1.108,19
9.286,42
3.273,00
614,86
6.374,00
0,00
1.965,00
1.981,92
1.039,50
332,92
7.805,98
61.515,68

Total
Despeses

2.337,70

23.879,38
8.416,27
57.370,24
17.691,24

10.724,14
13.359,45
3.092,26
0,00
2.895,74
1.108,19
33.165,80
11.689,27
614,86
63.744,24
0,00
19.656,24
1.981,92
1.039,50
332,92
7.805,98

109.694,83 171.210,51

CALCUL APLICACIO INGRESSOS AL COMPLIMENT DE LES
FINALITATS FUNDACIONALS:
Ingressos bruts
Despeses necessàries
Ingressos nets
70%
Despeses d'aplicació

192.217,21
61.515,68
130.701,53
91.491,07
109.694,83
del ingressos nets s'han destinat al compliment de les

Més del 70% finalitats fundacionals
Per tant s'han complert el requisits de l'article 333-2 de la llei 4/2008
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16. Operacions amb parts vinculades

No hi ha operacions amb parts vinculades.
No s’han pagat retribucions als òrgans de govern, no s’han concedit crèdits ni
bestretes ni tampoc s’han contret obligacions de cap tipus per comptes del
personal o dels òrgans de govern.
Ho hi ha personal d’alta direcció.
No s’ha pagat cap tipus d’indemnització.

17. Altra informació
Persones ocupades: 3 treballadores fixes. Una és treballadora social i les altres
dos son monitores.

J-DE01130A

No hi ha operacions per les quals s’hagi de tramitar autorització del Protectorat.
Amb posterioritat al tancament dels comptes no hi ha hagut fets significatius
que afectin als comptes ni a l’aplicació del principi d’entitat en funcionament.
Les correccions previstes en el pla de viabilitat aprovat per la Fundació en data
31 de juliol de 2012 han donat el resultat esperat i en 2015 el patrimoni
fundacional ha quedat restablert per sobre de l’import dels fons dotacionals
inicials.
Per donar compliment a l’article 333.11 del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, la Fundació manifesta que NO està obligada a presentar l’auditoria
de comptes externa, dons no concorren cap dels requisits establerts durant dos
anys consecutius a data de tancament de l’exercici:
- El total de l’actiu no supera els 6 milions d’euros, ni en aquest
exercici ni en l’anterior.
- L’import del volum anual d’ingressos ordinaris no es superior a 3
milions d’euros, ni en aquest exercici ni en l’anterior.
- El nombre mitjà de treballadors no es superior a cinquanta, ni en
aquest exercici ni en l’anterior.
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18. Informació segmentada
Els ingressos i les despeses es distribueixen en la proporció del 67% a les
activitats de llar residència i 33% al Centre Lúdic, Social i Cultural “ El Local”.

J-DE10925A

18. Inventari
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