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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR
INDEPENDENT

Als patrons de la FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS
Opinió
Hem auditat els comptes anuals de la Fundació Pro-Penedès (l’Entitat), que comprenen el
balanç a 31 de desembre de 2021, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat a 31 de desembre
de 2021, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici finalitzat en
aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta
d’aplicació, que s’identifica a la nota 2 de la memòria i, en particular, amb els principis i criteris
comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l’opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb
l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe.
Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya
segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest
sentit, no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut
situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa
reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.
Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici
professional, han estat considerats como els riscos de incorrecció material més significatius
en la nostra auditoria dels comptes anuals del periode actual. Aquests riscos han sigut
tractats en el contexte de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la
formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió por separat sobre
aquests riscos.
Hem determinat que no existeixen riscos més significatius considerats en la auditoria que
s’hagin de comunicar en el nostre informe.
Responsabilitats dels Patrons en relació amb els comptes anuals
Els Patrons són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat a Espanya, i del
control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures
d’incorrecció material, a causa de frau o error.
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En la preparació dels comptes anuals, els Patrons són responsables de la valoració de la
capacitat de l’Entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons
correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el
principi comptable d’empresa en funcionament excepte si els Patrons tenen la intenció de
liquidar l’Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa
realista.
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu
conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe
d’auditoria que conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada
de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria vigent a Espanya sempre
detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o
error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure
raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basantse en els comptes anuals.
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una
actitud de criteri professional durant tota l’auditoria. També:
Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de
frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i
obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra
opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en
el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió,
falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del
control intern.
Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’Entitat.
Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels Patrons.
Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels Patrons, del principi comptable
d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem
sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que
poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per continuar com a
empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que
cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada
en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència de auditoria obtinguda
fins a la data de nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden
ser la causa que l’Entitat deixi de ser una empresa en funcionament.
Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets
subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.
Ens comuniquem amb els Patrons de l’Entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i
el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria,
així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs
de l’auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als Patrons de l’Entitat,
determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals
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del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.
Describim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
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II – COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2021:
Balanç de Situació a 31 de desembre de 2021 i 2020
Compte de Pèrdues i Guanys corresponents als exercicis 2021 i 2020
Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2021
Estat de fluxes d‘efectiu corresponent a l’exercici tancat el 31 de diciembre de 2021 i 2020
Memoria anual referent a l’exercici 2021
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020
FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS.
(Expressat en euros)
ACTIU

NOTES

31/12/2021

31/12/2020

0

171,66

0
0

171,66
171,66

248.241,40

219.017,56

6.595,40

39.826,00

6.595,40

39.826,00

204,26
204,26

204,26
204,26

1. Tresorería

241.441,74
241.441,74

178.987,30
178.987,30

TOTAL ACTIU

248.241,40

219.189,22

A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material

6

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material
B) ACTIU CORRENT
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

9

1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis
3. Patrocinadors
4. Altres deutors
5. Personal
6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb
administracions
V. Inversions financeres a curt termini
5. Altres actius financers a c/t
VI. Periodificacions
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

Els Comptes Anuals de la Societat , que formen una sola unitat , comprenen el Balanç de situació , el Compte de Pèrdues i
Guanys adjunt , l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net , l'Estat de fluxos d'efectiu i la Memòria Anual adjunta que consta de
21 Notes .
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020
FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS.
(Expressat en euros )
PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET

NOTES
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31/12/2021

235.097,98
235.097,98

A-1) Fons Propis

31/12/2020

202.857,38
202.857,38

I. Fons dotacionals
1. Fons socials

11

110.429,67
110.429,67

110.429,67
110.429,67

III. Excedents d’exercicis anteriors

11

92.427,71
92.427,71

92.036,00
92.036,00

32.240,60

391,71

13.143,42

16.331,84

13.143,42

16.331,84

2.041,90

2.764,94

11.101,52

13.566,90

248.241,40

219.189,22

1. Excedents d’exercicis anteriors
V. Resultat de l’exercici
B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crédit
C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors

12

3. Creditors varis

12

4. Personal

12

5. Passius por impost corrent i altres deutes amb les
administracions públiques

13

V. Periodificacions

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Els Comptes Anuals de la Societat , que formen una sola unitat , comprenen el Balanç de situació , el Compte de Pèrdues i
Guanys adjunt , l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net , l'Estat de fluxos d'efectiu i la Memòria Anual adjunta que consta de
21 Notes
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FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS.
COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021 I 2020
(Expressat en euros)
NOTES
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Ingressos de les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions , donacions i altres ingressos
5. Aprovisionaments
a) Compres
c) Treballs realitzats per altres empreses

14

14
15
14

31/12/2021

31/12/2020

262.891,10
9.511,10
3.380,00
150.000,00
100.000,00

249.296,22
22.260,00
370,00
103.000,00
123.666,22

-17.991,14
-1.219,75
-16.771,39

-23.216,94
-2.541,51
-20.675,43

-193.185,69
-158.891,94
-34.293,75

-205.976,28
-148.921,59
-57.054,69

-15.982,36
-15.905,36
-295,79
-1.631,30
-8.048,29
0,00
-1.038,97
-92,00
-2.562,,29
-2.236,72
-77,00
-3.274,04

-17.533,40
-17.281,65
-460,56
-1.840,05
-7.339,15
-123,73
-452,70
0,00
-2.982,47
-4.082,99
-251,75
-1.859,83

-171,67

-285,65

32.286,20

424,12

-45,60

-32,41

-45,60
32.240,60

-32,41
391,71

32.240,60

391,71

6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
a) Sous i salaris
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d’explotació
a) Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d’assegurances
Publicitat, propaganda,i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
b) Tributs
c) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
8. Amortització del immobilitzat

14

14
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13. Altres resultats
A-1) RESULTAT D’ EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
18. Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers
A-2) RESULTAT FINANCER
A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
19. Impost sobre beneficis
A-4)RESULTAT DE L’EXERCICI

Els Comptes Anuals de la Societat , que formen una sola unitat , comprenen el Balanç de situació , el Compte de Pèrdues i
Guanys adjunt , l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net , l'Estat de fluxos d'efectiu i la Memòria Anual adjunta que consta de
21 Notes
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FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS.
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT NORMAL D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L’EXERCICI
ACABAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020
(Expressat en euros)

2021
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys

2020

32.240,60

391,71

32.240,60

391,71

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el
Patrimoni net

C) Total transferencies al compte de pèrdues i guanys

TOTAL DE INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

Els Comptes Anuals de la Societat , que formen una sola unitat , comprenen el Balanç de situació , el Compte de Pèrdues i
Guanys adjunt , l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net , l'Estat de fluxos d'efectiu i la Memòria Anual adjunta que consta de
21 Notes
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B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET A L’EXERCICI 2021 I 2020
(Expressat en euros)

Fons socials

A. SALDO, FINAL DE
L’ANY 2019

Excedents
d’anys
anteriors

Excedent de
l’exercici

TOTAL

110.429,67

94.970,30

-2.934,30

202.465,67

110.429,67

94.970,30

-2.934,30

202.465,67

391,71

391,71

I. Ajustos per canvi de
criteri 2019
II. Ajustos per errors
2018
B. SALDO AJUSTAT,
INICI DE L’ANY
2020
I. Total ingressos i
despeses reconeguts

-2.934,30

2.934,30

110.429,67

92.036,00

391,71

202.857,38

110.429,67

92.036,00

391,71

202.857,38

32.240,60

32.240,60

III. Altres variacions de
patrimoni net
C. SALDO, FINAL DEL
AÑO 2020
I. Ajustos per canvi de
criteri 2020
II. Ajustos per errors
2020
D. SALDO AJUSTAT,
INICI DE L’ANY
2021
I. Total ingressos i
despeses reconeguts
III. Altres variacions de
patrimoni net
E. SALDO, FINAL DEL
AÑO 2021

391,71
110.429,67

92.427,71

-391,71
32.240,60

235.097,98

. Els Comptes Anuals de la Societat , que formen una sola unitat , comprenen el Balanç de situació , el Compte de Pèrdues
i Guanys adjunt , l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net , l'Estat de fluxos d'efectiu i la Memòria Anual adjunta que consta de
21 Notes

8
FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS
ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021 i 2020
(Expressat en euros)
2021
A) FLUXE D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l’exercici abans d’impostos
2. Ajustaments del resultat
a) Amortització de l’immobilitzat

2020

32.240,60
217,26
171,66

391.71
318,06
285,65

45,60
30.042,18

32,41
-15.069,05

33.230,60
0
-3.188,42

-19.595,29
0
4.526,24

-45,60
-45,60

-32,41
-32,41

62.454,44

14.391,69

-62.454,44
178.987,30
241.441,74

14.391,69
193.378,99
178.987,30

c) Variació provisions
g) Ingressos financers
h) Despeses financeres
3. Canvis en el capital corrent
a) Existencies
b) Deutors i altres comptes a cobrar
c) Altres Actius corrents
d) Creditors i altres compte a pagar
e) Altres passius corrents
4. Altres fluxes d’efectiu en les activitats d’explotació
a) Pagament d’interessos
c) Cobrament d’interessos
d) Cobrament (pagament) per impost s/beneficis
5. Fluxes d’efectiu de les activitats d’explotació
B) FLUXES D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions
a) Empreses del grup i associades a ll/p
c) Immobilizat material
e) Altres actius financers
7. Cobraments per desinversions
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
e) Altres actius financers
8. Fluxes d’efectiu de les activitats d’inversió
C) FLUXES D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
a) Emissió
2. Deutes amb entitats de crèdit
4. Altres deudes
b) Devolució i amortització de:
2. Deutes amb entitats de crèdit
4. Altres deutes
11. Pagaments per dividents i remuneracions d’altres instruments de
patrimoni
a) Dividends (-)
12. Fluxes d’efectiu de les activitats de finançament
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS
Efectiu o equivalents a l’inici de l’exercici
Efectiu o equivalents al final de l’exercici

. Els Comptes Anuals de la Societat , que formen una sola unitat , comprenen el Balanç de situació , el Compte de Pèrdues
i Guanys adjunt , l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net , l'Estat de fluxos d'efectiu i la Memòria Anual adjunta que consta de
21 Notes
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FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS

MEMORIA ANUAL REFERIDA A L’EXERCICI 2021

1. CONSTITUCIÓ I ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
L’entitat FUNDACIO PRO-PENEDES, a que es refereix la present memòria es va constituir
l’any 1989 i té el seu domicili social a la Plaça Penedès, 3, 3ra, 2na, de Vilafranca del Penedès. El
Règim Jurídic en el moment de la seva constitució va ser de Fundació privada.
En l’actualitat l‘entitat té vàries activitats recollides a l’article 6 dels Estatuts de la mateixa., totes elles
dirigides a contribuir a la promoció econòmica i social e l’àmbit territorial del Penedès.
En l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021 les activitats s’han concretat en:
-

1-INCORPORA. Prospecció i intermediació laboral de les persones en risc d’exclusió social
i/o amb discapacitat .
2-PUNT FORMATIU INCORPORA per persones amb risc d’exclusió social .
3-REINCORPORA,atenció sociolaboral de les persones privades de llibertat i col.lectius d’alta
vulnerabilitat.
3bis-Inserció Sociolaboral de persones en situació de Pobresa i Alta Vulnerabilitat.
4-TAS -Treball amb Suport, persones amb Transtorn Mental Sever.
5-PRODOMICILI Servei d’atenció domiciliària i serveis de proximitat.
6-DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

A la Nota 15 de la memòria hi figura informació detallada. Així mateix a l’annex ( Memòria
activitats) hi ha detallats cada un dels programes realitzats durant l’exercici on hi consta per cada
un d’ells:
a.- com s’han gestionat.
b.- quins ajuts s’han atorgat, explicant quins criteris s’utilitzen per tal d’assegurar que satisfan
l’interès general.
c.- quantificació i determinació dels usuaris dels diferents programes.
Degut a la naturalesa de les activitats no hi ha cap discriminació negativa en els beneficiaris de
les ajudes, i en tot cas, s’ha intentat una igualtat de tracte entre dones i homes, tenint sempre
present la situació de la dona envers l’home en la nostra societat.
Ajuts atorgats
Durant l’exercici 2021 i 2020, la Fundació no ha atorgat ajuts monetaris.
Indicadors del compliment de les finalitats fundacionals
Donades les actuacions, així com les intervencions fetes als usuaris i beneficiaris d’aquesta Fundació
en aquest exercici 2021, considerem que s’han complert les directrius dictades pel Patronat, molt en
concordança totes amb l’esperit de l’Estatut Fundacional.
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.
2.1 . Marc Normatiu d'informació financera aplicable a la Societat
Aquests comptes anuals s'han formulat pels patrons d'acord amb el marc normatiu d'informació
financera aplicable a la Societat , que és l'establert a:
a) Codi de Comerç i la resta de legislació mercantil .
b) Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007 i les seves Adaptacions sectorials
c ) Les normes d'obligat compliment aprovades per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
en desenvolupament del Pla general de comptabilitat i les seves notes complementàries .
d) La resta de normativa comptable espanyola que resulti d'aplicació .
e) Pla General Comptable aplicable a les Fundacikons segons Decret 259/2008 de 23 de desembre
de la Generalitat de Catalunya
f) Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya
g) Llei 7/2012 de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
2.2 . Imatge fidel
Els comptes anuals de l'exercici 2020 adjunts han estat formulats pels Patrons a partir dels registres
comptables de la Fundació Pro-Penedès, a 31 de desembre de 2021, i es presenten d'acord amb el
que estableix Decret 259/2008 de 23 de desembre de la Generalitat de Catalunya, que aprova el Pla
General comptable aplicable a les Fundacions, i la Llei 4/2008,de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, havent-se aplicat les normes comptables per tal de reflectir en tots els aspectes
significatius , la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat , i els resultats de les
seves operacions així com la veracitat dels fluxos incorporats en el estat de fluxos d'efectiu.
Els comptes anuals referides a 31 de desembre del 2021 han estat formulats pels Patrons de la
Fundació i es troben pendents d'aprovació. No obstant això, els patrons opinen que aquestes seran
aprovats sense modificacions.
2.3 . Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre del 2021
s'han utilitzat estimacions realitzades pels Patrons de la Fundació per valorar alguns dels actius ,
passius , ingressos i despeses que figuren registrats en ells.
Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a :
- El valor de mercat de determinats instruments financers
Tot i que aquestes estimacions s'han realitzat sobre la base de la millor informació disponible al
tancament de l' exercici 2021, i és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur
obliguin a modificar-les ( a l'alça o a la baixa ) en pròxims exercicis , fent-ho de forma prospectiva ,
reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes anuals futures.
2.4 . Agrupació de partides
Determinades partides del balanç , del compte de pèrdues i guanys , l'estat de canvis en el patrimoni
net i de l'estat de fluxos d'efectiu , es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió ,
en la mesura que sigui significatiu , s'ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes
de la memòria .
2.5 . Comparació de la informació
D'acord amb la legislació mercantil, els patrons presenten a efectes comparatius , amb cadascuna de
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les partides de balanç de situació , del compte de pèrdues i guanys i de l'estat de fluxos d'efectiu , a
més de les xifres de l'exercici 2021, les corresponents l'exercici anterior. Les partides d'ambdós
exercicis són comparables i homogènies .
2.6 . Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els que es
resumeixen a la Nota " Normes de Registre i Valoració " d'aquesta memòria . Tots els principis
comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni , la situació financera i els resultats s'han aplicat
en l'elaboració d'aquests comptes anuals .

2.7. Elements recollits en varies partides
No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figurin en més d’una partida del
Balanç.
2.8. Canvis en criteris comptables
Al present exercici, no s’han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per
l’adaptació de la comptabilitat al nou Pla General Comptable.
2.9. Correcció d’errors
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els comptes.
Els fets coneguts posteriorment al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les
estimacions en el tancament de l’exercici, han estat comentades en els seus apartats
corresponents.

3 . APLICACIÓ DEL RESULTAT
La proposta de distribució del resultat obtingut en l'exercici 2021 i 2020 per ser sotmesa a l'aprovació
del Patronat, és la que es mostra a continuació ( en euros ) :
Exercici 2021

Exercici 2020

Base de repartiment:
Resultat de l’exercici

32.240,60

391,71

32.240,60

391,71

32.240,60

391,71

Distribució:
A Excedents d’exercicis anteriors

TOTAL

4 . NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els principals criteris comptables utilitzats per la Societat en la preparació del balanç de situació i el
compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2021 i 2020, d'acord amb les establertes pel Pla General
de Comptabilitat , són els següents :
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4.1 . Immobilitzat Material
L'immobilitzat material es troba registrat, inicialment , al cost d'adquisició , i posteriorment es minora
per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament , si n'hi ha.
L'amortització es calcula de forma lineal , en funció dels anys de vida útil estimada dels actius ,
atenent la depreciació que normalment tenen per al seu funcionament i ús.
Els percentatges anuals d'amortització aplicats sobre els respectius valors de cost són els següents :

Instal·lacions
Mobiliari
Equip procés dades

Percentatges
10 %
10%
25 %

El càrrec en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2021 i 2020 en concepte d'amortització de
l'immobilitzat material , ha estat de 171,66 i 285,65 euros , respectivament .
Les despeses de manteniment i reparacions de l'immobilitzat material es consideren despeses dels
exercicis en què s'incorren. Les despeses d'ampliació , modernització i millora que donen lloc a una
major durada del bé són capitalitzats com a major valor, amb la conseqüent baixa comptable dels
elements substituïts o renovats .
Els actius destinats a reduir l'impacte ambiental de l'activitat ordinària de la Societat es valoren d'acord
amb els mateixos criteris que els altres actius de l'immobilitzat material .
4.2 . Deteriorament de valor d'actius intangibles i materials
Al tancament de cada exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor d'actius intangibles i
materials , la societat procedeix a estimar mitjançant l'anomenat " Test de deteriorament " la possible
existència de pèrdues de valor que redueixin el valor recuperable d'aquests actius a un import inferior
al del seu valor en llibres .
Per revisar que els seus actius han sofert una pèrdua per deteriorament de valor , la societat compara
el valor en llibres d'aquests amb el seu valor recuperable a la data de tancament del balanç , o abans ,
si haguessin indicis que algun actiu pogués haver patit .
Si l'import recuperable d'un actiu és inferior al seu import en llibres , aquest últim es redueix al seu
import recuperable , reconeixent una pèrdua per deteriorament de valor com a despesa en el compte
de pèrdues i guanys .
La base d'amortització futura tindrà en compte la reducció del valor de l'actiu per qualsevol pèrdua de
valor acumulada .
Si la pèrdua per deteriorament de valor reverteix el valor en llibres de l'actiu s'incrementa fins a
l'estimació revisada del seu import recuperable , de manera que l'import incrementat no superi l'import
en llibres que s'hauria determinat si no s'hagués reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per
l'actiu .
4.3 . Arrendaments operatius
En les operacions d'arrendament operatius, la propietat del bé arrendat i substancialment tots els
riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen en l'arrendador .
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Quan la Societat actua com a arrendatari , les despeses de l' arrendament es carreguen linealment al
compte de pèrdues i guanys , en funció de la vida del contracte
4.4 . Instruments financers
4.4.1 . Actius financers
Els actius financers que posseeix la Societat es classifiquen en les següents categories :
a) Préstecs i partides a cobrar : actius que s'originen en la venda de béns o la prestació de serveis
per operacions de tràfic de l'empresa , així com aquells actius financers que , no tenint origen
comercial, són cobraments de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat
actiu , es valoren pel seu valor nominal ja que l'efecte del descompte no és significatiu .
b) Actius financers mantinguts per negociar : són aquells adquirits amb l'objectiu d'alienar a curt
termini . Aquesta categoria inclou també els derivats financers que no hagin estat designats com a
instruments de cobertura .
Valoració inicial
Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de la transacció que siguin directament atribuïbles .
Valoració posterior
Els préstecs i les partides a cobrar es valoren pel seu cost amortitzat .
Els actius financers mantinguts per negociar es valoren al seu valor raonable, registrant-se en el
compte de pèrdues i guanys el resultat de les variacions en aquest valor raonable .
4.4.2 . Passius financers
Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Societat i que s'han originat en la
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa , o també aquells que sense tenir
un origen comercial , no poden ser considerats com a instruments financers derivats.
Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda ,
ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles . Amb posterioritat, aquests passius
es valoren d'acord amb el seu cost amortitzat .
Els instruments financers derivats de passiu es valoren al seu valor raonable , seguint els mateixos
criteris que els corresponents als actius financers mantinguts per negociar descrits en l'apartat
anterior .
La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han
generat .
4.5. Existències
L’entitat per la seva naturalesa i activitats no disposa de cap tipus d’existència.
4.6 . Transaccions en moneda estrangera
La moneda funcional utilitzada per la fundació és l'euro. Conseqüentment , les operacions en altres
divises diferents de l'euro es consideren denominades en moneda estrangera i es registren segons el
tipus de canvi vigent en les dates de les operacions .
Al tancament de l' exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es
converteixen aplicant el tipus de canvi en la data del balanç de situació . Els beneficis o pèrdues
posats de manifest s'imputen directament al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es
produeixen .
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La Fundació no té cap operació en moneda estrangera.
4.7 . Impost sobre beneficis
L’entitat està acollida al règim d’exempció fiscal regulat per la llei 49/2002 , que regula en el seu títol II
el règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge
Al ser una fundació sense afany de lucre en totes les seves activitats , està exempta de tributar
per l’impost sobre societats, i per tant, no s’ha computat cap despesa per aquest concepte
4.8 . Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de la meritació , és a dir , quan es produeix el
corrent real de béns i serveis que representen, independentment del moment en què es produeix el
corrent monetari o financer que se'n deriva . Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la
contraprestació rebuda , deduïts descomptes i impostos .
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s'han transferit al
comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut , no mantenint la
gestió corrent sobre aquest bé, ni retenint el control efectiu sobre el mateix .
Pel que fa als ingressos per prestació de serveis , aquests es reconeixen considerant el grau de
realització de la prestació a la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser
estimat amb facilitat .
Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu i
els dividends , quan es declara el dret de l'accionista a rebre'ls . En qualsevol cas , els interessos i
dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició es reconeixen com a
ingressos en el compte de pèrdues i guanys .
4.9 . Provisions i contingències
Els Patrons de la Fundació en la formulació dels comptes anuals diferencien entre :
a ) Provisions : saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats , la
cancel·lació és probable que origini una sortida de recursos , però que resulten indeterminats quant al
seu import i / o moment de cancel · lació .
b ) Passius contingents : obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats,
la materialització futura està condicionada al fet que ocorreixi , o no, un o més esdeveniments futurs
independents de la voluntat de la societat.
Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s'estima que la probabilitat que
s'hagi d'atendre l'obligació és major que en cas contrari . Llevat que siguin considerats com remots ,
els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals sinó que s'informa sobre aquests a
les notes de la memòria .
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per
cancel·lar o transferir l'obligació , tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les seves
conseqüències , i els ajustos que sorgeixin per l'actualització d'aquestes provisions com una despesa
financera conforme es van meritant .
La compensació a rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació , sempre que no hi hagi
dubtes que aquest reemborsament serà percebut , es registra com a actiu , excepte en el cas que hi
hagi un vincle legal pel qual s'hagi exterioritzat part del risc , i en virtut del qual la Societat no estigui
obligada a respondre ; en aquesta situació , la compensació es tindrà en compte per estimar l'import
pel qual , si s'escau , figurarà la corresponent provisió .
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4.10 . Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de manera duradora en
l'activitat de la Societat , la finalitat principal és la minimització de l' impacte mediambiental i la
protecció i millora del medi ambient , incloent-hi la reducció o eliminació de la contaminació futura .
L'activitat de la Societat , per la seva naturalesa no té cap mena d’impacte mediambiental .
4.11. Despeses de personal: compromisos per pensions
Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d’ordre social obligatòries o
voluntàries meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o
sous variables i les seves despeses associades.
L’empresa no realitza retribucions a llarg termini al personal
4.12 . Subvencions , donacions i llegats
Per a la comptabilització de les subvencions , donacions i llegats rebuts de tercers diferents dels
propietaris , la Societat segueix els criteris següents :
a) Subvencions , donacions i llegats de capital no reintegrables : Es valoren pel valor raonable de
l'import o el bé concedit , en funció de si són de caràcter monetari o no , i s'imputen a resultats en
proporció a la dotació a l'amortització efectuada en el període per als elements subvencionats o , si
escau , quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament .
b ) Subvencions de caràcter reintegrables : Mentre tenen el caràcter de reintegrables es
comptabilitzen com a passius .
c ) Subvencions d'explotació : s'abonen a resultats en el moment en què es concedeixen excepte si es
destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs , cas en què s'imputaran en aquests exercicis
. Si es concedeixen per finançar despeses específiques , la imputació es realitzarà a mesura que es
meritin les despeses finançades .
D'altra banda , les subvencions , donacions i llegats rebuts dels socis o propietaris no constitueixen
ingressos , i s'haurà de registrar directament en els fons propis, independentment del tipus de
subvenció de què es tracti , sempre que no sigui reintegrable .
Durant el present exercici, s'han rebut diverses subvencions a l'explotació per un import de 127.000
euros com veiem en la nota 15 atorgats per diferents administracions públiques. .
4.13 . Transaccions amb vinculades
La Fundació realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat . Addicionalment ,
els preus de transferència es troben adequadament suportats, de manera que els Patrons de la
Fundació consideren que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte dels quals puguin derivar
passius de consideració en el futur
La Fundació no té cap concepte imputable en aquest apartat.
4.14 . Partides corrents i no corrents
Es consideren actius corrents, aquells vinculats al cicle normal d'explotació que ,amb caràcter general,
es considera d'un any.
També aquells altres actius el venciment , alienació o realització, s'espera que es produeixi en el curt
termini de la data de tancament de l'exercici , els actius financers mantinguts per negociar , amb
l'excepció dels derivats financers el termini de liquidació dels quals sigui superior a l'any, i l'efectiu, i
altres actius líquids equivalents .
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Els actius que no compleixen aquests requisits es qualifiquen com a no corrents .
De la mateixa manera , són passius corrents els vinculats al cicle normal d'explotació , els passius
financers mantinguts per negociar , amb l'excepció dels derivats financers el termini de liquidació dels
quals sigui superior a l'any i en general totes les obligacions la venciment o extinció es produeixen en
el curt termini.
En cas contrari , es classifiquen com a no corrents
5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
La Fundació no té cap partida dins aquest epígraf.
6. IMMOBILITZAT MATERIAL
El movimient que hi ha hagut en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis 2020 i 2019 ha
estat el següent:
Exercici 2021
31-12-20
Total cost
Total amortització
VALOR NET

Entrades

Sortides

Traspassos

10.184,21

31-12-21
10.184,21

-10.012,55

-171,66

10.184,21

171,66

-171,66

0

Exercici 2020
31-12-19

Entrades

Sortides

Traspassos

31-12-20

Total cost

10.184,21

Total amortització

-9.726,90

-285,65

10.012,55

457,31

-285,65

171,66

VALOR NET

10.184,21

Elements del immobiltizat material totalment amortitzats:
La Fundació té, al tancament de l’exercici 2021 i 2020, elements que estan totalment amorttizats per
un import total de 10.184,21 i 9.497,53 euros respectivament.
No ha estat capitalitzat cap import en concepte d’interessos sobre bens del immobilitzat material.
7. INVERSIONS IMMOBILIARIES.
No es disposa de cap inversió immobiliària.
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8. BENS DEL PATRIMONI CULTURAL
L’entitat no és propietària de cap bé del patrimoni cultural.
9. INSTRUMENTS FINANCERS (llarg i curt termini)
9.1. Inversions financeres a llarg termini.
No hi ha actius financers a llarg termini, al tancament de l’exercici 2021.
9.2. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
No hi ha cap inversió d’aquesta naturalesa.
9.3. Inversions financeres a curt termini
Els actius financers a curt termini, al tancament de l’exercici 2021 i 2020, es classifiquen segons el
següent detall:
Exercici 2021

Classes

Instruments Financers a Curt Termini
Deutors

Préstecs i partides
a cobrar
Total

Total

6.595,40
6.595,40

6.595,40
6.595,40

Exercici 2020

Classes

Instruments Financers a Curt Termini

Deutors

Préstecs i partides
a cobrar
Total

39.826,00
39.826,00

9.4. Inversions en empresas del grup i associades a curt termini.
No hi ha cap saldo ni moviment.

Total

39.826,00
39.826,00

18
9.5 . Informació sobre naturalesa i nivell de risc dels instruments financers
9.5.1 . Informació qualitativa
La gestió dels riscos financers de la Societat està centralitzada en la Direcció Financera , la qual té
establerts els mecanismes necessaris per controlar l'exposició a les variacions en els tipus d'interès i
tipus de canvi , així com als riscos de crèdit i liquiditat . A continuació s'indiquen els principals riscos
financers que impacten a la societat :
a) Risc de crèdit :
Amb caràcter general la Fundació manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents en entitats
financeres d'elevat nivell creditici .
b ) Risc de liquiditat :
Per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la
seva activitat , la Fundació disposa de la tresoreria que mostra el seu balanç.
c ) Risc de mercat :
La tresoreria de la Fundació , està exposada al risc de tipus d'interès .
d ) Risc de tipus d'interès:
No hi ha endeutament , i per tant, el risc és inexistent.
9.6. Informació sobre els terminis de pagament efectuats a proveïdors
Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdores i creditors, segons disposició
addicional tercera “deure de informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
La informació sobre els terminis de pagament efectuats a proveïdors es la que a continuació es
presenta:
Pagaments pendents al
tancament de l’exercici
2021
Import
%
PROVEIDORS I CREDITORS
Dins del termini màxim legal
Resta

2.041,90

100,00%

Total

2.041,90

100,00%

Pagaments pendents al
tancament de l’exercici
2020
Import
%
PROVEIDORS I CREDITORS
Dins del termini màxim legal
Resta

2.764,94

100,00%

Total

2.764,94

100,00%
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La Fundació paga tots els creditors per sota del màxim termini legal establert.
10. EXISTENCIES
La Fundació per la seva naturalesa i activitats no té existències.
11. PATRIMONI NET I RECURSOS PROPIS
El saldo de l’epígraf recursos propis a 31 de desembre de 2021 i 2020, es detalla a continuació:
Exercici 20201
Saldo
31-12-20

Fons Propis
Fons social

Resultat
exercici
2021

110.429,67

Excedents pendents
d’aplicació

Saldo
31-12-21
110.429,67

92.036,00

391,71

391,71

-391,71

32.240,60

32.240,60

202.465,67

0,00

32.240,60

235.097,98

Resultat exercici
Total

Aplicació
Resultat
2020

92.427,71

Exercici 2020
Fons Propis
Fons social

Saldo
31-12-19

Aplicació
Resultat
2019

110.429,67

Saldo
31-12-20
110.429,67

Excedents pendents
d’aplicació

94.970,30

-2.934,30

Resultat exercici

-2.934,30

2.934,30

202.465,67

0,00

Total

Resultat
exercici
2020

92.036,00
391,71

391,71

391,71 202.857,38

.
12. DEUTES A LLARG I CURT TERMINI
12.1. Passius financers a llarg termini.
La Fundació no té cap deute a llarg termini.
12.2. Passius financers a curt termini.
Els saldos dels comptes de l’epígraf “Deutes a curt termini” al tancament de l’exercici 2021 i 2020 es
classifiquen segons el següent detall :
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Exercici 2021
Classes
Instruments Financers a Curt termini
Categories

Deutes
amb
Entitats de
Crèdit

Proveïdors

Creditors

Altres
passius
financers

Personal

Total

Deutes a curt termini:
-Altres deutes a curt
termini
Creditors per activitats i
altres comptes a pagar

2.041,90

2.041,90

Total

2.041,90

2.041,90

Exercici 2020
Classes
Instruments Financers a Curt termini
Categories

Deutes
amb
Entitats de
Crèdit

Proveïdors

Creditors

Altres
passius
financers

Personal

Total

Deutes a curt termini:
-Altres deutes a curt
termini
Creditors per activitats i
altres comptes a pagar

2.764,94

2.764,94

Total

2.764,94

2.764,94

13. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL
13.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques
En referència als diferents impostos vigents :
a) Impost sobre societats.
L’entitat no te la obligació de presentar l’impost sobre societats degut a la seva naturalesa,
i a les activitats que realitza.
Per tant, no s’imputa despesa per aquest concepte.
b) Impost sobre el valor afegit
Totes les activitats que fa la Fundació tenen la consideraió d’exemptes a efectes d’aquest
impost, amb la qual cosa tot l’IVA soportat per les compres de béns i serveis suposa un
més cost per l’entitat. Per altra banda, aquest fet fa que no presenti liquidacions d’aquest
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impost a l’Administració tributària.
La composició dels saldos corrents amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2021
i 2020 és la següent:
Saldos creditors
2021

2020

Hisenda Pública creditora per IRPF
Organismes de la Seguretat Social creditors
Total curt termini:

8.804,69
2.296,83
11.101,52

8.821,53
4.745,37
13.566,90

TOTAL

11.101,52

13.566,90

A curt termini:

13.2. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores
Segons estableix la legislació vigent , els imposts no poden considerar-se definitivament liquidats
fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys .
En conseqüència , amb motiu d'eventuals inspeccions , podrien sorgir passius addicionals als
registrats per la societat . No obstant això , la Direcció de la mateixa considera que aquests
passius , en cas de produir-se, no serien significatius en relació amb els fons propis i amb els
resultats anuals obtinguts
14. INGRESSOS I DESPESES
14.1. Import net de la xifra de negocis
La distribució dels ingressos inclosos en l’epígraf de l’import net de la xifra de negocis
corresponent als exercicis 2021 i 2020, distribuida per categoríes d’activitats , es la següent (en
euros):

Ingressos
Ingressos rebuts amb caràcter
periòdic
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos de patrocinadors,
col·laboracions
Subvencions, donacions i altres
ingressos
Total

2021

2020

3.380,00

370,00

9.511,10
150.000,00

22.260,00
103.000,00

100.000,00

123.666,22

262.891,10

249.296,22

Respecte de la distribució geogràfica dels ingressos, tots ells provenen de la pròpia comarca, o
sinó d’entitats bancàries.
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Entre els ingressos del patrocinadors i col·laboracions hi figura;
2021
52.500,00
15.000,00
22.000,00
6.000,00
25.000,00
2.500,00
27.000,00
150.000,00

Programa Incorpora. la Caixa
Prodomicili CaixaBank
Punt formació Incorpora .la Caixa.
TAS CaixaBank
Reincorpora la Caixa
PINNAE
Obra social La Caixa -Empoderament persones vulnerables
TOTAL

14.2. Aprovisionaments
El desglosament de l’epígraf “Aprovisionamients” durant l’exercici 2021 i 2020 es el següent (en
euros):
Aprovisionaments

2021

2020

Compres
Treballs realitzats per altres empreses

1.219,75
16.771,39

2.541,51
20.675,43

Total

17.991,14

23.216,94

Respecte de la distribució geogràfica de les compres i de la prestació de serveis tots ells han estat
adquirits a empreses de proximitat.
14.3. Càrregues socials
El saldo del compte “Càrregues socials” de l’exercici 2021 i 2020 presenta la següent composició (en
euros):

Càrregues socials
Seguretat
l’empresa
Total

social

a

càrrec

2021
de

2020

34.293,75

57.054,69

34.293,75

57.054,69

14.4. Serveis exteriors
El detall de l’epígraf de “Serveis exteriors” dels Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2021 i
2020 es el que es presenta a continuació (en euros):
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Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservacions
Serveis professionals
independents
Transports
Primes d’assegurances
Publicitat
Suministraments
Altres serveis
Total

2021

2020

295,79
1.631,30

460,56
1.840,05

8.048,29

7.339,15

1.038,97
92,00
2.562,29
2.236,72

123,73
452,70
0,00
2.982,47
4.082,99

15.905,36

17.281,65

14.5. Despeses d’administració
En el compte de resultats del present exercici i en l’anterior, no hi ha despeses derivades del
funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat.
14.6. Ajuts monetaris
La Fundació no ha atorgat ajuts monetaris durant el present exercici i anterior
15- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
L’entitat ha rebut subvencions, que estan recollides al compte de pèrdues i guanys com ingressos
de l’exercici pels següents:
Concepte

2021

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

100.000,00

Total

100.000,00

Totes aquestes subvencions estan directament relacionades amb les activitats que
desenvolupa la fundació.
Cap d’elles té la consideració de subvenció de capital.
La percepció d’aquestes subvencions s’ha aplicat integrament a les despeses necessàries
per poder dur a terme cada un dels programes pels que s’han concedit. Els diferents programes
que la fundació ha realitzat l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021 han estat:

Programa Incorpora
El programa Incorpora que té atorgat la Fundació Pro-Penedès ofereix serveis integrals
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i en risc
d’exclusió social per a incrementar el seu grau d’ocupabilitat, facilitar l’adaptació social i laboral
dels treballadors i de les treballadores que tenen especials dificultats d’inserció laboral en
empreses del mercat ordinari de treball.
La vinculació amb el teixit empresarial ens ha permet establir relacions de cooperació i
col·laboració amb empreses que puguin generar ofertes de treball adaptades als perfils
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característic de les persones amb discapacitat i en situació de risc d’exclusió social. La prospecció
laboral es converteix en una font d’ocupació per a un col·lectiu de persones que necessiten un
especial suport laboral.
Beneficiaris:
- Persones amb discapacitat física, psíquica, malaltia mental, sensorial i orgànica.
- Beneficiaris de rendes mínimes d'inserció.
- Persones que no puguin accedir o hagin esgotat la percepció màxima de les prestacions
de rendes mínimes d’inserció.
- Joves majors de divuit anys i menors de trenta anys d'Institucions de Protecció de la
Infància.
- Immigrants
- Persones víctimes violència de gènere
- Persones amb problemes de drogodependències o altres trastorns addictius que es troben
en procés de rehabilitació o reinserció social.
La població atesa ha estat, de manera preferent, les persones majors de 45 anys, amb professions
poc específiques, amb una escassa formació professional, aturades de llarga durada i amb difícils
expectatives d’inserció laboral; juntament amb el col·lectiu de dones amb càrregues familiars, els
joves, les persones immigrants i aquelles que disposen del certificat de discapacitat.
La Fundació Pro-Penedès es consolida com a entitat de referència dins l’àmbit Penedès per
l’atenció de les persones amb discapacitat en recerca de feina; i per l’actual situació econòmica
una especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica.
Durant l’any 2021 s’han atès un total de 277 persones de les que 155 son amb discapacitat, i 122
persones dels col·lectius amb risc d’exclusió social , de les quals se’ls ha fet un seguiment de
l’itinerari laboral i formatiu per a la millora de l’ocupabilitat , cada sessió individualitzada ha
requerit una mitjana de 3 ó 4 sessions personalitzades, això vol dir que hem fet 900 sessions
individualitzades.
Aquest any s’han obtingut un total de 97 insercions laborals .
PUNT FORMATIU INCORPORA
La Fundació Pro-Penedès, l’any 2021 i a través del Punt Formatiu Incorpora ha desenvolupat 3
accions formatives de caràcter ocupacional adreçades a les persones en situació de desocupació i
en un estat d’alta vulnerabilitat. El nostre col·lectiu d’atenció ha estat aquelles persones que no
han pogut accedir a programes formatius reglats ni a participar en itineraris de formació
ocupacional que demanen acreditar un determinat nivell acadèmic.
•

El col·lectiu de dones, moltes d’elles amb càrregues familiars, sense experiència laboral i
amb limitacions de comprensió lingüística. .

•

Persones aturades de llarga durada, sense cap especialització profes-sional.

•

Majors de 55 anys.

•

Persones immigrants.

•

Persones sense sostre.

•

Joves sense una formació específica

•

Operador de carretons elevadors.

•

Desinfecció Covid’19 en edificis públics i privats.

•

Xarxuter/a.

En totes les accions formatives han participat les persones derivades de serveis socials, s’han
impartit mòduls formatius de 100 hores en competències transversals, s’ha primat la Inclusió de
les persones del Taller en 20 hores Treballant en Digital, s’han fet pràctiques no laborals en
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empreses i s’ha ofert formació professionalitzadora de caràcter presencial als alumnes.
•

35 persones formades en competències digitals. Impartició de 9 Tallers Treballant en
Digital, formació de caràcter presencial ,mòduls de 26,5 hores

•

15 persones formades en Carretons elevadors, ambo un 73% d’inserció , 15 persones
formades ambo Desenfecció Covid-19 ambo un 35% d’inserció i 10 persones formades
ambo un curs a mida d’empresa ambo una inserció de 4 persones a l’empresa.

Programa Reincorpora..
L’any 2021 la Fundació Pro-Penedès formalitza la seva inclusió dins el Programa Reincorpora,
amb una doble vessant l’atenció sociolaboral de les persones privades de llibertat i el col·lectiu de
persones en situació d’alta vulnerabilitat.
ELPrograma Reincorpora ofereix a les persones privades de llibertat l'oportunitat de construir-se
un futur diferent i plenament integrat en la societat a través d'itineraris personalitzats. Els
participants milloren les seves habilitats i reforcen els valors que els ajudaran en el camí cap a la
integració social i laboral.Dins el procés de recerca activa de feina i d’ inserció laboral, estan les
accions individuals i grupals d'orientació sociolaboral, destinades a ensenyar, donar suport i
acompanyar el partícip en el procés de cerca activa de feina, en la integració i el manteniment del
lloc de treball. La Fundació Pro-Penedès atén les persones derivades des del CIRE en coordinació
amb els educadors laborals dels centres penitenciaris.
•

Atenció sociolaboral a 16 persones derivades del CIRE i d’alta Vulnarabilitat

•

12 insercions laborals

•

7 persones han participat al PFI de la Fundació Pro-Penedès

Programa TAS – Treball amb Suport-.
L’any 2021 s’han inserit 24 persones amb discapacitat severa dins l’empresa ordinària, a les quals
se’ls ha fet un seguiment a través de la metodologia del Treball amb Suport.
La metodologia de treball amb suport és una eina que permet assolir l’ objectiu de contribuir a la
millora de la inserció laboral, de la qualitat de l’ocupació i a la promoció de la carrera professional
de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental. De les persones inserides hem
aconseguit que 9 de les contractacions temporals, dins l’empresa ordinària, esdevinguessin en
contractes indefinits.

Servei Prodomicili.
El Servei PRODOMICILI és un servei de mediació per a la promoció dels serveis domiciliaris
d’atenció a les persones, en especial adreçat a la gent gran, persones amb disminucions, amb
malalties o amb dependències transitòries. S’actua en el camp de la intermediació destinada a la
emergència i estructuració del sector de serveis domiciliaris d’atenció a les persones, amb l'
objectiu de promoure l’ocupació en el sector d’atenció domiciliària i també millorar la qualitat de
vida d’aquells que utilitzin aquests serveis domiciliaris.
La Fundació Pro Penedès, posa al servei de les persones en situació de dependència i de la gent
gran, per tal de garantir el seu benestar, el funcionament dels xecs- serveis, els qual ofereixen un
descompte de 3 €/h , per a la contractació dels serveis de proximitat o domiciliaris d’una sèrie
d’empreses proveïdores les quals, prèviament, signen un conveni de col·laboració amb la
Fundació Pro-Penedès.
Naturalesa de l’organisme atorgant: entitats públiques i CaixaBank
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Objectius: S’han assolit les fites marcades. En concret, els resultats assolits dins l’any 2021 han
estat 7680 serveis de proximitat amb 160 persones en situació de dependència.

Polítiques actives d’ocupació i desenvolupament econòmic.
Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt
Penedès.
Participació, de la Fundació Pro-Penedès, dins el projecte d’estratègia territorial que s’emmarca
dins les polítiques actives d’Ocupació i desenvolupament Econòmic que lidera l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
L’objectiu de la nostra col·laboració, en quant a entitat que ha estat promotora dels plans
estratègics dissenyats a la nostra comarca, és aportar la nostra experiència basada en compartir
espais conjunts per a la creació d’un model de concertació territorial, com l’actuació més eficaç
que pot afrontar els reptes que el desenvolupament econòmic i social que el nostre territori
planteja.
-

Identificació dels principals reptes socioeconòmic
Examen dels recursos humans i materials
Valoració del model actual de Governança de les PAO i exploració del model de futur

Taula per la formació professionalitzadora.
-

Participació a les sessions de treball de la Taula per a la formació professionalizadora
impulsada per l’ Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en la que es reserva un espai per
presentar els resultats preliminars de la diagnosi elaborada en el marc de l’Estratègia
Territorial de l’Alt Penedès. Dins aquesta Taula la Fundació Pro-Penedès participa en la
identificació dels principals problemes i /o reptes que presenta la formació
professionalitzadora a la comarca, tant en relació a les demandes del teixit productiu, als
recursos, la gestió i la Governança de les polítiques que li donen suport.

16. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMOMIALS I INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES
L’entitat destina tots els actius corrents i no corrents al compliment de les finalitats
estatutàries. No hi ha cap d’aquests elements que provingui del fons dotacional, ja que aquest és
exclusivament monetàri.
Tots els ingressos detallats i identificats als apartats 14 i 15 s’han destinat única i
exclusivament a finalitats de l’entitat.
Així mateix totes les despeses han estat per tal de poder satisfer els objectius explicitats
als estatuts de l’entitat i tutelats pel patronat. En l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021 s’ha
acomplert amb l’article 333.2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, que estableix que les fundacions han
de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals que s’obtenen
al compliment de les finalitats fundacional, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de
les finalitats o bé incrementar-ne la dotació, d’acord amb el que es detalla en el quadre següent:
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Concepte

31/12/2021

31/12/2020

+Ingressos activitats fundacionals
+ Ingressos altres activitats
+ Altres resultats
Total Ingressos exercici

262.891

249.296

262.891

249.296

Total despeses exercici

230.650

248,904

32.240

392

100%

100%

Resultat de l’exercici

Percentatge aplicat a fins fundacionals

17. OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES
No hi ha operacions ni saldos amb parts vinculades.
17.1. Retribucions al Patronat
No es retribueixen per cap concepte els membres del patronat
Tampoc hi ha cap préstec concedit a cap dels membres del patronat

18. ALTRE INFORMACIÓ
18.1. Personal
El número mig de persones empleades durant l’exercici 2021 i 2020 és de 6 i 5 persones,
respectivament. El detall de la distribució per categories i sexes d’ambdós exercicis, es el següent:

Categories

Plantilla mitja per categories i sexes
2021
Homes
Dones
Total
Homes

2020
Dones

Total

Direcció
Tècnics
Administració

-

1
4
1

1
3
1

-

1
3
1

1
3
1

Total

-

6

5

-

5

5

18.2. Honoraris d'auditoria
Durant l'exercici 2021 i 2020 els honoraris relatius als serveis d'auditoria de comptes per l'auditor
de la Societat, Integraudit, SLP, han ascendit 1.760 euros i 1.676 euros, respectivament.
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18.3 Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents
La Societat, a finals de l’exercici 2021, no té constituïda cap garantia a favor de tercers, ni té
coneixement de cap passiu contingent.

19 - INFORMACIÓ SEGMENTADA.
L’entitat no presenta cap dada segmentada per categories d’activitats, centres de treball o àrees
geogràfiques ja que no es necessari degut a que treballa només en una àrea geogràfica, només té
un centre de treball i les característiques de les activitats no precisen d’una segmentació.

20 - INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT I DRETS D'EMISSIÓ DE GASOS
D'EFECTE HIVERNACLE
1. Informació sobre medi ambient.
Ateses les activitats a què es dedica la Societat , aquesta no té responsabilitats ,
despeses, actius ni provisions o contingències de naturalesa mediambiental que
poguessin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats .
Per aquest motiu , no s'inclouen els desglossaments específics en aquesta memòria.
2. Drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle
Durant l’exercici i exercici anterior, no s'ha produït cap moviment a la partida de drets
d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

21. FETS POSTERIORS
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2021, no hi ha hagut cap altre fet important que afecti els
comptes anuals tancats en aquesta data.
.

Vilafranca del Penedès, a 1 de març de 2022
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En compliment de la normativa mercantil vigent, el Patronat de la Fundació Pro-Penedès
formula els comptes anuals corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021, que es
composen dels fulls adjunts números 1 a 28, més els models oficials de Balanç de situació,
Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el patrimoni net i Estat de fluxes d’efectiu
anexos.
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