Fundació
MEMÒRIA SIMPLIFICADA DEL 2018
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 2018. La Fundació no té per objectiu
atorgar ajuts. La Fundació disposa de quatre serveis:
Centre Lúdic, Social i Cultural “ El Local”
On la Fundació posa a disposició de tothom un espai de trobada (cedit per
l’Ajuntament de Puigcerdà des del 18/03/2011) per a que tota la 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 con el 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
2 vegades al Mes
Tot l’any
15 Febrer
17 i 24 Febrer

ACTIVITAT
TALLER DE PUNT DE CREU

18 de Febrer

FESTA DE CARNESTOLTES

25 Març, 7 i 8
Abril
29 Març
5 Abril

TALLER DE PERCUSSIÓ I CANT

GRUP DE TEATRE
TALLER DE PUNT DE CREU

TALLER DE MONA DE PASCUA
SORTIDA CA L’ALZINA I
ELABORACIÓ DE IOGURTS
6 Abril
DIA MUNDIAL ACTIVITAT
FÍSICA
Del 16 Abril al 11 CURS ECONETEJA
de Juliol
21 Abril
TROBADA UKE PYRENA

PARTICIPANTS
5 Participants
( 1 Discapacitat)
7 Discapacitats
5 Participants
( 1 Discapacitat)
22 Participants
( 14 discapacitats)
5 Discapacitats
11 Discapacitats
15 Participants
( 11 Discapacitats)
3 Participants
( 1 Discapacitats)
7Participants
( 7 Discapacitats)
11 Participants
(5 Discapacitats)
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23 Abril

JOCS FLORALS DE CERDANYA

8 Juny

SORRIDA TEATRE BENÉFIC

Diumenges del 17 SORTIDES CAMINADES NORDIC
juny al 30
WALKING
setembre
30 Juny
SORTIDA CONCERT DEL FEMAP

20 Participants
( 9 Discapacitats)
23 Participants
( 11 Discapacitats)
10 Participants
( 8 Discapacitats)

16 Participants
( 12 Discapacitats)
1 Juliol
7 Participants
SORTIDA FÊTE RANDONNÉE
( 5 Discapacitats)
8 Juliol
XII FESTA MULTICULTURAL DE 6 Participants
( 5 Discapacitats)
PUIGCERDÀ
26 Juliol
15 Participants
SORTIDA EXPOSICIÓ LABORS
( 12 Discapacitats)
AL CASAL D’AVIS
Del 4 al 11 Agost CAMPAMENT D’ESTIU PROBITAS 8 Discapacitats
16 Agost
9 Participants
SORTIDA TUNELS DE
( 6 Discapacitats)
PUIGCERDÀ
2 de Juliol
5 Participants
SORTIDA FÊTE RANDONNÉE
( 4 Discapacitats)
20 Setembre
XX CONCURS DE DIBUIX LLARS 14 Discapacitats
RESIDENCIALS
8 Discapacitats
Del 14 Octubre
TALLER D’ALFABETITZACIÓ
2018 al 20 juny
2019
Del 18 Octubre
GRUP DE TEATRE – TALLER DE 9 Discapacitats
2018 al 25 Abril TITELLES
2019
28 Octubre
18 Participants
FESTA DE HALLOWEEN
( 13 Discapacitats)
5 Desembre
35 Participants
SORTIDA AL CAMP NOU
( 23 Discapacitats)
12 i 19 Desembre TALLER DE MANUALITATS DE
5 Discapacitats
NADAL
21 Desembre
27 Participants
SOPAR DE NADAL
(19 Discapacitats)
29 Desembre
7 Participants
SORTIDA CURSA SANT
( 3 Discapacitats)
SILVESTRE DE PUIGCERDÀ
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.
Llar- Residència Rosa Soler:
La Fundació porta la gestió del servei. Hi ha 8 places per a persones amb
discapacitat psíquica, només 6 actualment estan ocupades. El principal objectiu
de la Llar- residència 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
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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 amb 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 Mente sana in corpore sano: Espai on es treballarà la ment i
la part física del cos. Tot a través de programes guiats en el cas de
la part física i a través de fitxes en la part mental.

-

Taller Superchefs: Espai on es tractarà la fluïdesa per escollir un
menú en base a una elecció d’ingredients.

-

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
(Abús Psicològic i alimentació Saludable) i sortides lúdiques ( sopar
fora, pic nic, ...).

Pis d’emergència Social:
Es signa en data 13/04/16 un contracte de comodat de amb el Ajuntament de
Puigcerdà per a que aquest pugui utilitzar el pis del C/Abat Òliba 6 1r 1a ubicat
a Puigcerdà i que ens van deixar en herència per a utilitzar-ho con a pis
d’emergència social a la zona. Fins l’actualitat no es disposava d’aquest tipus
de servei en tota la comarca de la Cerdanya.
Les obres de millora van ser a càrrec del Ajuntament de Puigcerdà al igual quer
les despeses que puguin provocar al llarg de l’any i anualment ens donen una
memòria sobre el tipus d’atencions que s’han realitzat.

Pis de lleure Mª Àngels Ranz:
Es un pis on les persones amb qualssevol tipus de discapacitat, llurs famílies i
les Entitats i monitors que es dediquen a quest sector, puguin utilitzar-ho sota la
seva responsabilitat per descansar uns dies a la Cerdanya.
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El pis està ubicat la C/ Coronel Molera, 13 3r 2a de Puigcerdà, fruit d’una
herència i que és de propietat de la Fundació Privada ADIS. Té capacitat per a
8 places i amb bany adaptat, s’utilitza des de el 26/12/16.
L’ocupació durant aquest any 2018 ha estat:
- 66 dies.
- 61 persones ( 5 discapacitades, 38 cuidadors/treballadors, 13 infants i 5
familiars dels treballadors).
- 31 homes i 30 dones.
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 el
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.
Conveni per la construcció d’un centre residencial temporal o permanent per a
discapacitats psíquics amb l’Ajuntament de Puigcerdà.
El 11 de juny de 2012 es signa el conveni per a poder trobar un lloc per a fer el
Centre Residència. Actualment encara està pendent de trobar el lloc per
construir-lo, aj que no serà possible fer-ho al antic Hospital de Puigcerdà.
Conveni de col·laboració entre les Entitats signants per a la formació d’un grup
operatiu que durà a terme el Projecte Pilot "La salut en el territori: el Gratacul i
tot el que se’n deriva" en el marc de l’Associació Europea per la Innovació.
El 14 de novembre de 2017 es signa el conveni on en l’apartat de finalitats
socials, establim col·laboració per la inserció laboral de persones amb
diversitat funcional per la nostre Projecte Laboral: Incorpora’m.
Conveni de col·laboració a tres parts entre: Groupe Relais Cerdagne et capcir,
Associació Gratacool i la Fundació Privada Adis.
El 30 d’octubre de 2018 es signa el conveni per a poder adquirir i per
l’explotació d’una màquina d’extracció d’oli de rosa mosqueta que podran
utilitzar les tres parts.
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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”
Es van atendre 365 persones durant l’any 2018. El 42% dels participants son
homes i el 58 % dones.
Llar- Residència Rosa Soler:
A la Llar Residencia hi ha 6 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 6 persones 3 son homes i 3
son dones.
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 2018 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 2018 amb la de l’exercici precedent.
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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
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
-45.224,92

-45.224,92

El resultat negatiu de l’exercici es compensarà en exercicis futurs
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.
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L’entitat té en arrendament un pis, la Llar -Residència Rosa Soler, segons
contracte amb INCASOL, pel que es paga un rebut mensual emès per Incasol.
No te arrendaments financers.
No existeixen Permutes
Els Actius i Passius Financers son a cost amortitzat. Es divideixen entre Curt i
Llarg Termini. Es valoren inicialment pel seu cost nominal o valor de transacció.
Les correccions de valor o deteriorament ( diferència entre valor en llibres i
valor actual) que es puguin registrar es reconeixen com a despesa o ingrés al
compte de resultats de l’exercici
L’Impost de Societats es calcula anualment i es presenta a Hisenda Pública
reglamentàriament. L’entitat està acollida a la Llei 49/2002, de Fundacions, i
està exempta de l’impost per les seves activitats exemptes.
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 2018 han estat
d'un import total de 3.487,06 €. Els serveis que presta la Fundació son gratuïts
També s’han ingressat 11.085,08 € d’activitats realitzades conjuntament amb
entitats, l’objectiu de les quals és la integració dels usuaris de la fundació al
món laboral.
Es comptabilitzen com a subvencions 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:
Amortització acumulada:

271.764,93
-160.318,28

Entrades:
Sortides:
Amortització del període:
Deterioraments i correccions:
Saldo al final del període:

-3.134,84
0,00
108.311,81

6. Inversions immobiliàries
La Fundació ADIS no té inversions immobiliàries
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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 aquest local es
paga una renda anual a l’Institut Català del Sol de 9.241,24 €

9. Actius financers
Classes

Instruments financers a llarg termini

Instruments financers a curt termini

Valors
Total
Instrument Valors
Instrumen
Crèdits, derivats
representa Crèdits, derivats
s
de representat
ts
de
i altres
tiu
de i altres
patrimoni
patrimoni iu de deute
deute
Ex n
Ex n-1
Ex n
Ex n-1 Ex n

Categories
Actius financers
cost amortitzat

a

Actius
financers
mantinguts
per
a
negociar
Actius financers a
cost
Total

Ex n-1

1.265

1.265

15.636 161

16.901 1.426

1.265

1.265

15.636 161

16.901 1.426

Els comptes de caixa i bancs presenten un saldo total de: 211.653,20 €

10. Passius financers
La Fundació ADIS no disposa de pòlisses de crèdit, ni deutes amb altres
entitats financeres.

Classes

Categories

Instruments financers a llarg termini

Instruments financers a curt termini

Deutes amb entitats
Derivats i altres
de credit

Deutes amb entitats
Derivats i Altres
de credit

Ex n

Passius Financers a cost
amortitzat

Ex n-1

Ex n

Ex n-1

Ex n

Ex n-1

Total

Ex n

Ex n-1

Ex n

Ex n-1

6.653

2.712

6.653

2.712

6.653

2.712

6.653

2.712

Passius financers mantinguts
per a negociar
Total
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11. Fons propis

La composició de l’epígraf Fons Popis té el detall següent:

Capit al
Escriturado

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016

Reservas

Result ados
de ejercicios
ant eriores

91.900,00

12.036,27

11.209,63

91.900,00

12.036,27

11.209,63

Resultado
del ejercicio

Subvenciones
donaciones y
legados
recibidos

TOTAL

-4.939,38

311.169,84

421.376,36

-4.939,38

311.169,84

421.376,36

I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

-12.126,26

-12.126,26

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
III. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios
IV. Otras variaciones del patrimonio neto

-4.939,38

4.939,38

-23.730,26

-23.730,26

1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017

91.900,00

12.036,27

-75.400,00

290.604,94

16.500,00

302.641,21

-4.939,38

4.939,38

-23.730,26

-23.730,26

6.270,25

-12.126,26

287.439,58

385.519,84

6.270,25

-12.126,26

I. Ajustes por cambios de criterio 2017
II. Ajustes por errores 2017
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

-215.204,94

0,00

72.234,64

385.519,84

-45.224,92

-45.224,92

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
III. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios
IV. Otras variaciones del patrimonio neto

-12.126,26

12.126,26

-1.582,68

-1.582,68

-12.126,26

12.126,26

-1.582,68

-1.582,68

-5.856,01

-45.224,92

70.651,96

338.712,24

1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018

16.500,00

302.641,21

12. Subvencions, donacions i llegats
Que han estat vinculats a atenció específica a Llar- Residència, activitats
específiques de la Fundació, lloguers dels locals de la Fundació, despesa
corrent i activitats genèriques de la Fundació
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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L’exercici 2015 es va rebre un llegat important d’un particular. El Patronat va
acordar segons acta del 16-1-2016 passar una part a dotació fundacional, i la
resta al compte 132, altres donacions i llegats. Arrel de l’auditoria anual
realitzada, s’ha corregit la imputació del llegat, traspassant l’import del mateix
desde fons dotacional al compte de llegats a repercutir a beneficis, compte 131,
per l’import de les construccions, separant la part de terreny de la part
edificada, i traspassant a benefici cada exercici la part proporcional d’
amortització d’edifici.
Per la resta del llegat, fons monetari, s’ha passat directament a reserves, en els
fons propis de l’entitat.

La Fundació Adis ha donat compliment a les condicions associades a les
subvencions, donatius i llegats.

No ha estat tornada cap partida.
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Subvencions d' explotació
2018
Organisme

Finalitat
Deutes
tra ns formabl es en
s ubvenci ons ,
donaci ons i l l ega ts
31/12/n-1

Sector Public

Exercici Actual
Al tes i Bai xes

105.116,23

Imputa ció a
Res ulta ts

Deutes
trans formabl es en
s ubvenci ons ,
donaci ons i l l egats
31/12/n

105.116,23

Generalitat de Catalunya Atenci ó Ll ar-Res i dènci a ,
Ll oguer Ll ar Res i dènci a i
Acti vi tats de l a Fundaci ó
Benes ta r Soci al + Di ps a l ut
Habi ta tge

2.700,00

2.700,00

SISPAP

84.941,23

84.941,23

Di putaci ó de Gi rona

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

5.475,00

5.475,00

29.602,21

29.602,21

12.693,00

12.693,00

8.271,98

8.271,98

7.054,55

7.054,55

1.582,68

1.582,68

Altres Atenci ó Ll ar-Res i dènci a ,
Ll oguer Ll ar Res i dènci a i
Acti vi tats de l a Fundaci ó
La Ca i xa
Entitats Locals Atenci ó Ll ar-Res i dènci a ,
Ll oguer Ll ar Res i dènci a i
Acti vi tats de l a Fundaci ó, Pi s
de Lleure
Ajuntament de Pui gcerdà
Cons el l Coma rcal
Ajuntamens de l a Coma rca

Sector Privat
Donacions
Pa troci na dors Pa rti cul ars Peri òdi cs Acti vi tats genèri ques de l a
Fundaci ó-tal l ers -s ortides des pes es corrents
Col ·l a bora dors Revi s ta Col ors Peri òdi cs Revi s ta de di fus i ó gratuïta
Col ors
Al tres col abora dors a nòni ms Acti vi tats genèri ques de l a
Fundaci ó-tal l ers -s ortides des pes es corrents
Imputaci ó anua l Ll egat a Pèrdues i Guanys Acti vi tats genèri ques de l a
Fundaci ó-tal l ers -s ortides ,
Pi s de Ll ure

Sa l do Ini ci

Correcci ó

287.439,90

-237.849,24

Imputa ci ó
Sal do Fi nal
a nua l a Pèrdues
i Guanys

Llegats
Llega t a i mputar a exerci ci - cte 131

1.582,68
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2017
Organisme

Finalitat
Deutes
tra ns forma bl es en
s ubvenci ons,
dona ci ons i l l ega ts
31/12/n-1

Sector Public

Exercici Anterior
Al tes i Ba i xes

132.542,88

Imputa ci ó a
Res ul ta ts

Deutes
trans formabl es en
s ubvenci ons ,
dona ci ons i l l ega ts
31/12/n

132.542,88

Generalitat de Catalunya Atenci ó Ll a r-Resi dènci a ,
Ll oguer Ll ar Res i dènci a i
Acti vi tats de l a Funda ci ó
Benes ta r Soci a l + Di psa l ut
Ha bi ta tge

1.705,64

1.705,64

SISPAP

96.078,56

96.078,56

Di puta ci ó de Gi rona

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajunta ment de Pui gcerdà

24.132,28

24.132,28

Consel l Coma rca l

8.126,40

8.126,40

Ajunta mens de l a Coma rca

2.500,00

2.500,00

47.197,81

47.197,81

9.733,43

9.733,43

7.907,00

7.907,00

5.827,12

5.827,12

23.730,26

23.730,26

Altres Atenci ó Ll a r-Resi dènci a ,
Ll oguer Ll ar Res i dènci a i
Acti vi tats de l a Funda ci ó
La Ca i xa
Entitats Locals Atenci ó Ll a r-Resi dènci a ,
Ll oguer Ll ar Res i dènci a i
Acti vi tats de l a Funda ci ó, Pi s
de Ll eure

Sector Privat
Donacions
Pa troci nadors Pa rti cul ars Peri òdi cs Acti vi tats genèri ques de l a
Funda ci ó-ta l l ers -sorti des des peses corrents
Col ·l a boradors Revi sta Col ors Peri òdi cs Revi sta de di fusi ó gra tuïta
Col ors
Al tres col a bora dors anòni ms Acti vi tats genèri ques de l a
Funda ci ó-ta l l ers -sorti des des peses corrents
Imputaci ó anua l Ll ega t a Pèrdues i Gua nys Acti vi tats genèri ques de l a
Funda ci ó-ta l l ers -sorti des ,
Pi s de Ll ure

Sa l do Ini ci

Llegats
Ll ega t a i mputa r a exerci ci - cte 131

311.170,16

Entra des

Imputa ci ó
a nua l a
Pèrdues i
Gua nys
23.730,26

Sa l do Fi na l

287.439,90

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 es
recuperaran en los pròxims exercicis, en la mesura en que es produeixin
excedents positius amb els que es puguin compensar.
No hi ha cap circumstancia significativa relacionada amb altres tributs ni cap
contingència de caràcter fiscal.
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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 aquests serveis han estat facilitats pel voluntariat. Amb l’excepció
dels serveis professionals prestats pels auditors i els serveis comptables-fiscals
per part de l’assessoria.
Despeses de personal:
108.092,43 €
Sous i salaris:
84.603,36 €
Seguretat Social: 23.427,32 €
Altres des socials:
61,75 €
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.
La fundació Adis ha destinat durant l'exercici 2018 més del 70% dels ingressos
nets al compliment de les finalitats fundacionals.
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.
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.

C/ Reg St. Agustí, 7 bxs – 17520 Puigcerdà (Girona) – Tel . 972 88 01 06
www.fundacioadis.org – adis@fundacioadis.org
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CALCUL APLICACIO INGRESSOS AL COMPLIMENT DE LES
FINALITATS FUNDACIONALS:
Despeses
Necessàries

2018

Arrendaments
Reparacions
Serveis professionals

Despeses
d'aplicació
fundacional

Total
Despeses

667,78
3.807,82

9.241,24

9.909,02

2.062,92

5.870,74

12.881,67

270,00

13.151,67

Publicitat i propaganada

0,00

Assegurances

2.434,31

Bancaris

2.434,31
276,33

276,33
4.015,38

30.497,54

34.512,92

Altres serveis

458,66

15.812,09

16.270,75

Altres tributs

415,02

994,62
84.603,36

Subministraments

Sous i salaris

8.460,34

579,60
76.143,02

Seguretat social

2.342,73

21.084,59

23.427,32

61,75

61,75

Altres despeses socials
Altres pèrdues de gestió

0,00

Despeses extraordinàries

0,00

interessos

3.134,84

3.134,84

Amortitzacions

0,00
36.460,57

158.187,06

194.647,63

CALCUL APLICACIO INGRESSOS AL COMPLIMENT DE LES
FINALITATS FUNDACIONALS:
Ingressos bruts

147.840,03

Despeses necessàries

36.460,57

Rendes Netes

111.379,46
70%

Despeses d'aplicació

77.965,62
158.187,06

del ingressos nets s'han
Més del 70% destinat al compliment de
les 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.
No hi ha personal d’alta direcció.
No s’ha pagat cap tipus d’indemnització.

17. Altra informació

J-DE01130A

Persones ocupades:
-

4 treballadores de l’àmbit socials fixes, que fan tasques de la llar i
una part administrativa.

-

2 Treballadores de neteja.

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.
Per donar compliment a l’article 333.11 del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, la Fundació adjunta l’informe d’auditoria per l’ exercici 2018.

18. Informació Segmentada
Els ingressos i les despeses es distribueixen en la proporció del 80% a les
activitats de llar residència i 20% al Centre Lúdic, Social i Cultural “ El Local”.

19. Inventari :

C/ Reg St. Agustí, 7 bxs – 17520 Puigcerdà (Girona) – Tel . 972 88 01 06
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Inventari Llar- residència Rosa Soler
ACTIU

Proveïdor

Data

Valor Amortitzat
31/12/2018

% AMORT IMPORT AMORTIT
ANUAL

ANY ULTIMA
AMORTITZACIÓ

5.371,65

ALTRES INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS Llar Rosa Soler
2 lavavos
2 piques wc
3 piques metall
14 radiadors
2 radiadors tovaallolers
2 extintors
1 caldera
17 llums de bou ( amb caldera Peralba)
11 persianes

Valor Adquisició

5.371,65

5.371,65

ve amb Lloguer

CALDERA

3.267,00

15/09/2015

CORTINAS
CORTINAS

804,65
1.300,00

30/07/2015
31/12/2015

28.840,55

MOBILIARI:
Mobiliari-Utillatge-Menatge LLAR
8 somiers
8 matalassos
9 tauletes de nit
9 armaris
6 sabaters
3 sofas de tres plaçes
2 butaques
1 butaca de massatges (pis transició)
1 moble vitrina
1 moble bufet
22 lleixes rectangulars
1 taula de paret
2 mobles calaixeres de bany
1 moble tv
2 taules per 6pax
3 tauletes baixes saló
1 armari de 4 portes
8 capçals de llit
1 armari bugaderia 1 porta
5 lleixes semicirculars
8 pissarres de suro
ROBA:
jocs de llençols
fundes matallassos
10 coixineres
8 coixins quadrats
6 coixins sofàs
hedredons
fundes sofàs
mantes
tovalloles
manteleria
draps de cuina
estores de bany
VARIS:
2 cortines de bany
15 cortines coto
5 quadres
1 tapis paret
MAQUINES:
1 rentadora
1 assecadora
1 vitroceràmica
1 forn
1 rentavaixelles
1 nevera
1 congelador de baúl ( de la MªAngels)
1 torradora
1 minipimer
1 picadora
1 microones
1 estufa electrica
1 estufa electrica d´oli
1 cafetera elèctrica
1 placa elèctrica sandwichera
1 espiradora
1 planxa
1 vaporeta ( de la MªAngels)
1 minicadena
2 tv
1 consola WII
1 tensiometre (Espai Adis)
1 router
2 teleassistència
1 telèfon de taula
IL·LUMINACIÓ:
1 làmpada de peu LED
8 làmpeares de tauleta de nit
10 plafons
12 llums d'emergència
MENATGE:
Vaixella
Safates variades
2 bols grans
2 fruiters
Cuberteria complerta
Ganivets de cuina
Utensilis de cuina
Gots i copes
copes de postre
2 gerres brita

28.840,55

28.940,55

LLOMBART 47

14.470,97

01/08/2008

ACIN 35- 08

4.801,95

30/07/2008

LAVADORA

451,00

10/06/2014

FORN:FRA 371242
ELECTROCALBET 400
4108025 FRA 21/04/09
COMERCIAL PERALBA (PINGÜINO)
CASA LLEBET 3203

444,00
4.333,55
184,00
387,33
1.660,32

07/06/2013
04/09/2008
24/04/2009
26/05/2014
28/07/2008

MARIN 238

2.107,43

30/07/2008

C/ Reg St. Agustí, 7 bxs – 17520 Puigcerdà (Girona) – Tel . 972 88 01 06
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INVENTARI PIS LLEURE Mª ANGELS RANZ

ACTIU

Proveïdor

CONSTRUCCIONS

Valor Adquisició

Data

Valor Amortitzat
31/12/2018

% AMORT IMPORT AMORTIT ANY ULTIMA
ANUAL
AMORTITZACIÓ

78.219,94

Terreny
Terreny

Escripura 2015

Construcció

15.643,98
15643,98

15.643,98
2015

62.575,96

Valor pis
Obres

Escripura 2015
Contsruccion i Rehab Cerdanya

MOBILIARI

24.356,02
38.219,94

5.625,00

3%

1.877,28

2049

19/03/2015
15/12/2015

2.500,00

Mobiliari Pis
MOBILIARI
1 catifa
1 armari petit de 2 portes i 2 estanteries
2 quadre
1 armari amb altell amb lavadora Siemens
1 cortina separadora
7 cortines
2 persianes
1 sofà de 4 places
4 puffs amb calaix
1 tauleta petita
4 quadres
2 taula gran de fusta
6 cadires de fusta
1 bufet de 4 portes i 4 calaixos, amb 2 vidres i 2 portes
2 làmpares de peu
llibres varis de lectura
1 cadira de cava
1 sisi
1 escala de 5
1 tauleta de 3 estants amb rodes
1 pala
1 taburet
2 mirall amb llum
1 armari amb 3 portes i un calaix
1 cistell de mimbre blanc per roba bruta
2 quadres
2 colgadors
1 cadira de dutxa
1 paperera
1 persiana
1 armari antic de 2 portes
caixa d'eines
1 estanteria d'una lleixa
1 estanteria de 2 lleixes
1 maqueta de vaixell
1 armari clauer
1 penjador de 4
1 moble antic de 2 calaixos, 2 portes
1 maquina còrrer
6 tauletes de nit
penjadors varis
1 calaixera de 3 calaixos
1 armari de 4 portes amb altell
5 somiers
6 matalassos
1 llit doble
1 mirall
armari de 3 portes i 3 calaixos
lamparetes vàries
cortines vàries
1 armari de 3 portes i 2 calaixos
5 radiadors
estanteria de 5 compartiments
7 quadres varis
1 taburet amb calaix
1 armari 2 portes i 2 calaixos
1 llit
1 estanteria
1 armari penjant de 4 portes

2.500,00
Donació Mº Angels Ranz
Entrada
Entrada
Passadis
Passadis
Passadis
Menjador
Menjador
Menjador
Menjador
Menjador
Menjador
Menjador
Menjador
Menjador
Menjador
Menjador
Menjador
Balcó
Balcó
Balcó
Balcó
Banys
Banys
Banys
Banys
Banys
Banys
Banys
Banys
Traster
Traster
Traster
Traster
Traster
Traster
Traster
Traster
Traster
Traster
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions
Habitacions

INSTALACIONS

2.500,00
2015

3.000,00

Instal varies Pis Lleure
Instalacions
1 porter automatic
1 radiador
1 quadre de llums
11 lums de ''ojos de buey''
1 radiador de 2 u.
1 base de tres endolls
1 Televisió Sony amb comandament
1 armari de caldera PVC
1 caldera IMMERGAS-VICTRIX 26KW
contador elèctric de gas natural
1 llum de paret
2 wc
2 dutxes complertes amb soport i cortines
1 rentamans blau amb aixeta i moble de 2 portes i 2 calaixos
4 llums ''ojos de buey''
2 radiadors
2 barres de dutxa
2 barres abatibles wc
3 llums plafó
6 llums de tauleta

3.000,00
Donació Mº Angels Ranz
Entrada
Entrada
Entrada
Passadis
Menjador
Menjador
Menjador
Balcó
Balcó
Balcó
Balcó
Bany
Bany
Bany
Bany
Bany
Bany
Bany
Habitacions
Habitacions

ALTRE INMOBILITZAT

3.000,00
2015

3.100,00

Menatge-Cuina
Menatge- Cuina
1 taula de planxar
1 planxa TEFAL supergliss 3810
Cuberteria varia
1 cubell d'escombreries
2 penjadors
2 quadres
1 taula petita de fusta
2 taburets de fusta
1 aiguera ROCA
1 aixeta mono mando CLEVER
1 campana extractora TEKA
1 vitroceràmica TEKA
1 forn elèctric TEKA
1 microones ROUMER
1 nevera amb congelador ZANUSI
1 caleixera amb 5 calaixos
2 armaris petit amb 1 porta
2 armaris baixos grans amb 1 porta
1 armari baix amb 2 portes
1 armari empotrat amb altell
1 olla gran
1 safata de mimbre
1 cuberteria completa
1cafetera DOLCE GUSTO
1 sandvitxera MONIX
1 tostadora SOLAC
1 placa elèctrica SEVERIN
1 termo gran
1 minipimer BRAUN
1 termo petit
1 gerra de plàstic 2L
1 turmix UFESA
1 exprimidor
3 gots medidors
1 morter de fusta
2 taules de tallar
1 pot i 1 caixa decorativa
1 planxa elèctrica
1 saler/ 1 sucrera/1 salsera
vaixella variada
gots varis
paelles varies
safates de forn
Roba de llits variada
Fundes llençols
8 coixins
5 nòrdics
varis estris de cuina valletes, davantalls
estovalles vàries

3.100,00
Donació Mº Angels Ranz
Traster
Traster
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Cuina
Menatge
Menatge
Menatge
Menatge
Menatge
Menatge

3.100,00
2015

Quadres que tenim en diposit de la Sra. Immaculada Martínez

C/ Reg St. Agustí, 7 bxs – 17520 Puigcerdà (Girona) – Tel . 972 88 01 06
www.fundacioadis.org – adis@fundacioadis.org

17

Fundació
INVENTARI NINXOLS
ACTIU

Proveïdor

Data

Valor Amortitzat % AMORT IMPORT AMORTIT ANY ULTIMA
31/12/2018
ANUAL
AMORTITZACIÓ

400,00

ALTRE INMOBILITZAT

NINXOLS
Ninxols Cementiri

Valor Adquisició

Escripura 2015

400,00
400

12,00

3%

12,00

2050

3%

840,00

2049

2015

INVENTARI PIS CEDIT ABAD OLIVA
35.000,00

CONSTRUCCIONS
Terreny
Terreny

7.000,00

Construcció
Valor pis

7.000,00

Escripura 2015

15643,98

2015

28.000,00
Escripura 2015

2.520,00

28.000,00 19/03/2015
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Inventari Local Social Fundació ADIS
ACTIU

Proveïdor

ALTRES INSTAL·LACIONS
Obres Adequació Local
2 Lavavo
2 piques de bany
1 assecador de paret
2 aixetes de bany
11 llums d'emergències
3 extintors

Valor Adquisició

Data

Valor Amortitzat
31/12/2018

IMPORT AMORTIT
ANUAL

ANY ULTIMA
AMORTITZACIÓ

12%

407,84

2025

36.994,79

BOSOM 21/003364
MUNMETAL 0044
PEERALBA 10143
BOSOM 21/003657
CERD.TRACTAMENT 812
PERALBA10647
LLEVET 4540
PERALBA 12771
BOSSOM 21/004756
CADI 1295
PERALBA 13569
LLEVET 5477
GAS NATURAL FS11323048
TOALBA 8181
PERALBA 14331
BUTANO CERD 1-230
CRIST.PIRINEUS 394
PIRINENCA 1101510
PIRINENCA 1101511
INST.CADI 5-089
BOSSOM 21/005920
BOSSOM 21/006182

Obres Pladur

21.866,89
1.786,69
822,46
939,19
1.079,22
3.410,20
415,76
589,49
2.245,96
108,96
1.971,78
10,31
89,87
562,79
370,06
157,36
1.054,22
327,82
1.203,81
1.011,60
3.540,00
126,67
42,67

31/07/2011
09/08/2011
15/08/2011
15/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
30/09/2011
15/10/2011
15/10/2011
30/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
04/11/2011
10/11/2011
15/11/2011
18/11/2011
24/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
01/12/2011
15/12/2011
15/12/2011

11.729,20
11.729,20

31/01/2012

PERALBA: A.C.
DELGADO: A.C.
IVAN INSTAL.:A.C.

3.398,70
1.673,58
625,39
1.099,73

15/07/2017
03/08/2017
08/08/2017

MOBILIARI

21.866,89
1.786,69
822,46
939,19
1.079,22
3.410,20
415,76
589,49
2.245,96
108,96
1.971,78
10,31
89,87
562,79
370,06
157,36
1.054,22
327,82
1.203,81
1.011,60
3.540,00
126,67
42,67

11.729,20

PIRIZ ORTIZ 2/12
Aire Acondicionat + Reixes Ext

11.729,20

549,84

11.814,76

Mobiliari local antic
MOBILIARI
47 cadires blaves del 2002 antic local
6 taules llargues plegables ( 5 + 1despatx)
1 penjador de porta
9 butaques blaves
3 butaques blaves tipo puff
1 tauleta de nit
1 pissarra blanca

1.299,10
1.299,10

30/07/2002

1.299,94
1.299,94

Mobiliari local antic
2 armaris empotrats- zona cuina
2 armaris grans PASSADIS

MOBILIARI

1.860,92
1.860,92

01/11/2002

1.860,92
1.860,92

MOBILIARI

442,26
442,26

07/03/2005

442,26
442,26

MOBILIARI

5.000,00
3.000,00

30/07/2002

MOBILIARI

2.000,00

30/07/2002

MOBILIARI

577,68
577,68

30/07/2002

2.634,80
1.682,58
952,22

30/05/2013
10/06/2014

Utillatge i Menatge
8 papareres
2 taules de fusta
1 taula llarga blanca
2 cadires de rodetes blanques
4 taules mini negres
1 posa revistes de paret
2 surus informatius
Despatx i quadres
2 taules d'escriptori-DESPATX
2 calaixos separadors-DESPATX
1 armari i prestatgeria sala reunions
11 quadres ( pis transició)
Varis ( pis transició)
1 taula petita blanca
1 taula i un tamboret papallona
12 cadires de fusta
1 taules de fusta
4 cadires de rodetes blanques
Cortines
8 cortines ( DISSENY-ACIN)

CORTINES:ACIN FRA.14-13
DISSEENY (CORTINAS)

VARIS-ALTRES Inmob Material
Varis Material vari
2 cadires de rodes
Jocs de taula varir
Llibres especialitzats varis
Llibres en braille varis
Material de relaxació
matarial de Costura
Material de Teatre
1 pinguí refrigerador-pis lleure
1 piano-agrobotiga

5.000,00

577,68

2.634,80

7.212,44

ANTIC LOCAL

350,00
200,00

ANTIC LOCAL
ANTIC LOCAL

2 joelettes

350,00
2002

50
100

2002
2002

2.617,00
2.617,00

28/09/2007

IMATGE I SO

358,02
358,02

07/11/2002

IMATGE I SO

3.887,42
3.887,42

11/09/2003

JOELETTE

1 equip de música JVC

1 Projector

INFORMATICA
Equips varis informàtica
1 caixa de coneccions
1 impresona HP
1 Impressores Kyocera
1 pantalles d'ordinador
1 Torres d'ordinador
1 estoretes ordinador
2 ratolins ordinador
2 teclats ordinador
2 portàtils

% AMORT

2.617,00

358,02

3.887,42

3.052,98

EQUIPS INFORMATICS
EQUIPS INFORMATICS

2.155,96
1.500,00
655,96

ORDINADOR PORTATIL

542,08
542,08

30/06/2015

354,94
354,94

02/06/2004

Varis petits aparells
EQUIPS INFORMATICS
1 destructora de paper
1 cafetera nespresso
1 bullidora d'aigua electrica
1 plastificadora
1 enquadernadora
2 ventilador petit ( 1 al pis llar, 1 al pis trans)
1 telèfon fix
2 bafles
Focus Varis ( magatzem)

1.500,00
02/06/2004

542,08

354,94
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