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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 21.00520058

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulariENT001SOLC210728123356.pdf  
•  Resum*:  2bed9cff53232c26030399f250a7963ceac1c41ef9a8de397a9df2cd51fe143e 

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Data de registre

29/07/2021 09:28:37

Número de registre

9015-1369833/2021

Codi de tràmit (ID)

BKTFFFZXT

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària
CARLOS GOMEZ RAHOLA FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES; NIF: 
46119453Z; Persona jurídica

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 21.00520058

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Carta de pagament
Dades d'identificació

Informació econòmica

Dades de la sol·licitud

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

Segell de conformitat de pagament

Talleu per la línia de punts
Còpia per a la persona sol·licitant

Raó social

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

Document d'identificació

G63352371

Codi de tràmit (ID)

BKTFFFZXT

Data alta sol·licitud

29/07/2021

Concepte
Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

Finalització termini
29/09/2021

Import
77,00 €

Emissora

00811001654

Referència

0011509493811

Identificador

290921

Import

77,00 €

 
Abans de pagar, comproveu que les dades siguin correctes. Podeu fer el pagament en línia amb la vostra targeta de crèdit 
mitjançant l'opció de pagament en línia disponible a la informació de detall del vostre tràmit (a https://tramits.gencat.cat o a https://
canalempresa.gencat.cat, apartat "La meva carpeta"). 
Com a mitjans de pagament alternatius podeu utilitzar els mecanismes habilitats per CaixaBank (https://www.caixabank.es/
particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html). En aquest cas, caldrà que conserveu el resguard justificatiu del pagament 

Carta de pagament

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

RIN

Còpia per a l'entitat financera

9050700811001654001150949381129092100000077000

Raó social

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

Document d'identificació

G63352371

Concepte
Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

Finalització termini
29/09/2021

Import
77,00 €

Emissora

00811001654

Referència

0011509493811

Identificador

290921

Import

EUR***77,00

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/anonIntegratedTramit.do?reqCode=openAnonActionDetailPending&contactIdentity=4226267&actionId=7411418&caseCode=BKTFFFZXT&returnUrl=www.gencat.cat&ordinal=1&set-locale=ca_ES
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 21.00520058

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades d'identificació del presentador

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del/de la representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

NIF

G63352371

Nom

CARLES

Primer cognom

GOMEZ

Segon cognom

RAHOLA

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

46119453Z

Telèfon fix

932651777

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

administracio@llarscompartides.

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:

Correu electrònic

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Travessera

Nom de la via

de les Corts

Número

39

Bloc Escala Pis

2

Porta Codi postal

08028

Província

Barcelona

Municipi

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 21.00520058

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades d'identificació de la fundació

Dades d'identificació del/de la representant de la fundació

Denominació

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

NIF

G63352371

Nom

BEATRIZ

Primer cognom

CAÑIZARES

Segon cognom

ORTIZ

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

46592436W

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

administracio@llarscompartides.

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:

Correu electrònic

Adreça de la fundació

Tipus de via

Travessera

Nom de la via

de les Corts

Número

39

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08028

Província

Barcelona

Població

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Número d'inscripció

1962

Adreça de correu electrònic

Càrrec que ocupa a l'entitat 

Tresorera

Dades de la reunió d’aprovació dels comptes anuals

Forma d'aprovació dels comptes

Unanimitat

Data de la reunió

29/06/1921

Nombre de patrons assistents

5
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 21.00520058

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades de contacte de la fundació

Dades de la persona de contacte de la fundació

Denominació

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

NIF

G63352371

Nom

BEATRIZ

Primer cognom

CAÑIZARES

Segon cognom

ORTIZ

Número d'identificació

46592436W

Tipus de document d'identificació

DNI

Notificació
Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.

Adreça de correu electrònic

administracio@llarscompartides.org

Telèfon mòbil

637401546

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi 
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.

Recordeu:

Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini 
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.

Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.

Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on 
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/certificats-acceptats/
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 21.00520058

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Pagament
La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el 
pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la carta 
de pagament  per la realització del pagament.

Concepte

Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

Import     

77,00 €

Qüestionari
Personal assalariat: 

Personal voluntari no remunerat: 

Personal amb contracte de prestació de serveis: 

Número de Centres que gestiona: 

Número total de persones beneficiàries: 

Ingressos per subvencions de la Generalitat: 

Altres ingressos per subvencions públiques: 

Ingressos per donatius privats: 

Import Inversions realitzades: 

Hi ha problemes de tesoreria? 

S'ha deixat d'atendre algun pagament? 

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social? 

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria? 

La fundació està incursa en algun procediment judicial? 

€

€

€

€

2

7

1

12

51

28.360,00

33.087,43

130.525,65

2.165,03

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronat i 
consten recollits en el llibre d'actes corresponent   

Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)                       
Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç

2020 Complet PartitExercici comptable :
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

1962

2020 Complet Partit

Balanç simplificat

Exercici 2020

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT
20, (280), (290) I. Immobilizat intangible

21, (281), (2910), (2911), 
(2912), (2913), (2914), (2915), 

(2916), (2917), (2918)

II. Inmobilitzat material

22, (282), (292) III. Inversions inmobiliàries

23, (29190), (29191), (29192), 
(29193), (29194)

IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414, 
2423, 2424, (2493), (2494), 

(2933), (2934), (2943), (2944), 
(2953), (2954)

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg  
termini

2405, 2415, 2425, 250, 251, 
252, 253, 254, 2550, 258, 
(259), 26 (2495), (2935), 

(2945), (2955), (296), (297), 
(298), 474

VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

(39), 407
I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres  
comptes a cobrar

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts  
vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4700, 4707, 4708, 4709,  471, 
472, 473

6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les  
Administracions Públiques

558 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 

5353, 5354, (5393), (5394), 
5523, 5524, (5933), (5934), 

(5943), (5944), (5953), (5954)

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt  
termini

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 
5355, 540, 541, 542, 543, 544, 

545, 546, 547, 548, (549) 
(5395), (5935),  551, 5525, 

554, 5590, 565, 566, (5945), 
(5955), (596), (597), (598)

IV. Inversions financeres a curt termini

480, 567 V. Periodificacions a curt termini

570, 572, 574, 576 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

17.914,23 18.977,74

9 821,60 1.915,76

6 9.156,22 8.600,57

11 7.936,41 8.461,41

191.622,28 186.905,25

11 35.153,53 23.106,57

11 -6.990,70 -3.067,50

11 3.400,00 9.498,00

11 38.744,23 16.676,07

11 83.230,30 70.223,10

11 73.238,45 93.575,58

209.536,51 205.882,99
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

1962

2020 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de  
desemborsar

102 II. Fons especials

120, 121 III. Excedents d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats  
estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i  
altres ajustaments

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT
14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 180, 185, 189

2. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg  
termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 
525, 528, 551, 554, 5525, 555, 

5565, 5566, 560,  561, 569

2. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 
5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 

5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt  
termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les  
Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

202.986,18 197.709,41

13 202.986,18 197.709,41

13 43.061,10 43.061,10

13 43.061,10 43.061,10

13 154.648,31 152.048,23

13 5.276,77 2.600,08

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12 6.550,33 8.173,58

0,00 0,00

16 6.550,33 8.173,58

3.830,18 6.307,41

2.720,15 1.866,17

209.536,51 205.882,99
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

1962

2020 Complet Partit

Compte de Resultats simplificat

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724, 727, 728, (658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de  
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs  
de fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

(600), (601), (602), 606, (607), 
608, 609, 61*, (6931), (6932), 

(6933), 7931, 7932, 7933

5. Aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

17 213.160,00 182.397,15

17 101.055,65 91.770,76

17 112.104,35 90.626,39

-25.000,00 0,00

-25.000,00

0,00 0,00

17 -32.053,13 -28.761,60

-146.515,23 -148.255,44

17 -145.651,38 -148.120,43

17 -68.547,53 -68.378,79

17 -10.883,83 -13.093,87

17 -38.637,24 -41.016,62

17 -167,95 -590,28

17 -2.811,48 -2.276,02

17 -573,71 -792,63

17 -5,45

17 -21.903,00 -20.045,43

17 -2.121,19 -1.926,79

17 -109,85 -135,01

17 -754,00

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

1962

2020 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
(68) 9. Amortització de l'immobilizat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al  
resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de  
l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 
792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, 
772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIO  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762, 769 14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers

(696), (697), (698), (699), 796, 
797, 798, 799

a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

-2.703,54 -2.717,11

0,00 0,00

-1.611,33 -60,00

5.276,77 2.603,00

17 -2,92

0,00 0,00

0,00 -2,92

5.276,77 2.600,08

4 5.276,77 2.600,08

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES

1962

2020 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Fons

Total Pendents de 
desemborsar

Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions per 
a compensar 

pèrdues

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2                               

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors                

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors                

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació  
de deutes)   

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1                               

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1                

II. Ajustaments per errors N-1                

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació  
de deutes)  

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

E. SALDO FINAL DE L'ANY N                               

43.061,10 129.682,22 22.366,01 195.109,33

0,00

0,00

43.061,10 0,00 129.682,22 0,00 22.366,01 0,00 0,00 195.109,33

2.600,08 2.600,08

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.366,01 -22.366,01 0,00

43.061,10 0,00 152.048,23 0,00 2.600,08 0,00 0,00 197.709,41

0,00

0,00

43.061,10 0,00 152.048,23 0,00 2.600,08 0,00 0,00 197.709,41

5.276,77 5.276,77

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.600,08 -2.600,08 0,00

43.061,10 0,00 154.648,31 0,00 5.276,77 0,00 0,00 202.986,18
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i d'Entitats Jurídiques   

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

obligatoriMemòria anual 

• Fitxer adjuntat: MEMORIA_LLARS_COMPARTIDES_2020.pdf 
• Resum: d01345a31b13ecb5cd35180ee35f19119ef496bf186313f7c52e234f5b25a399

opcionalAltres 

opcionalAuditoria de comptes 

opcionalGrau de compliment codi de conducta 

obligatoriCertificat d'aprovació de comptes 

• Fitxer adjuntat: CERTIFICAT_COMPTES_2020_SIGNAT.pdf 
• Resum: bc647a034f14399489442843d1a9ae118f8f3750d7008ae1a74b3d1c9d00b837

La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control
Responsable del tractament: Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques

Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les fundacions, com a entitats jurídiques sobre les quals té 
competència la Generalitat.

Legitimació: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Base jurídica específica: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les 
fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel 
qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Destinataris: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques i poden ser cedides mitjançant certificacions de registre. La 
resta de dades només seran cedides de forma excepcional i en compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions a 
tercers països.

Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat 
davant del Responsable del tractament.

Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del 
Departament.

       

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades

Aquest document ha de contenir únicament una signatura.  
En el supòsit que la Fundació hagi optat per presentar els comptes anuals sense el concurs de cap professional extern, la signatura electrònica haurà 
de ser la del president o la del secretari del patronat. En aquest darrer cas, caldrà que el secretari sigui patró. En el supòsit que els comptes anuals 
hagin estats presentats a través d’un professional extern, la signatura electrònica haurà de ser la del professional.

http://justicia.gencat.cat/protecciodades/
http://justicia.gencat.cat/protecciodades/
http://justicia.gencat.cat/protecciodades/
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1. PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ 

 
 
La Fundació privada LLARS COMPARTIDES (anteriorment Fundació privada CONEX), fou constituïda el 
25 de novembre de 2003 i inscrita per resolució del Conseller de Justícia de la Generalitat en el Registre 
de Fundacions de la mateixa el dia 26 d’abril de 2004 amb el  núm. 1962. Està domiciliada a la 
Travessera de les Corts núm. 39-43 2n, de Barcelona. 
 
Així mateix  s’inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat d’acord amb l’article 22/4 de la Llei 
5/2001. L’acte de delegació de facultats atorgat pel Patronat de la Fundació en data 25 de novembre 
de 2003. 
 
La Fundació te personalitat i plena capacitat jurídiques des de que queda constituïda legalment, sense 
altres limitacions que les que imposin expressament  les lleis o els seus estatuts. Tindrà una durada 
indefinida. 
 
Al tancament de l’exercici la Fundació privada Llars Compartides disposa de dotze llars a la provincia de 
Barcelona situades: 
  
 

 A la Travessera de Dalt 
 Dues llars al carrer Maresme 
 Al carrer Arítjols 
 Dues llars al Passeig Fabra i Puig 
 A l’Avinguda Río de Janeiro 
 Dues al carrer Concili de Trento 
 Tres al carrer Santa Madrona de Badalona (Llars Horitzó) 

 
 
Sempre hem volgut crear una Xarxa (entre Entitats diverses, etc.) per a optimitzar els recursos que 
es posen a disposició de la formació de Llars Compartides.  Una tasca difícil amb un objectiu a llarg 
termini. Des de mitjans de l’any 2007 hem quedat alliberats d’aquesta responsabilitat perquè se’ns 
ha donat l’oportunitat de participar en la Xarxa d’ Habitatges d’Inclusió (XHI). 
 
La XHI, creada a finals de l’any 2005, està gestionada per ADIGSA (Direcció General d’Habitatge). 
Aquesta nova eina esperem ens doni l’oportunitat de solucionar els problemes que són comuns 
amb altres Entitats que la integren.  
 
 
 
2. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
La finalitat de la Fundació té per objecte: 
 

a) La constitució i gestió de Llars per compartir per a les persones a qui els convingui, en la 
mesura de les capacitats de la Fundació. 

b) Potenciar accions en favor de les persones beneficiaries de la Fundació, per poder-les fer amb 
més facilitat, rapidesa i seguretat. 

c) Conservar aquestes idees fonamentals irrenunciables expressades en l’escriptura fundacional, 
permetent que aquestes no puguin ésser modificades en el futur. 



FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES 
MEMÒRIA EXERCICI 2020 

 
 

Pàgina 2 

 

d) Facilitar la incorporació dels que volen participar en els objectius i la manera de fer de la 
Fundació i, no podent-ho fer amb els seu treball personal, ho fan aportant mitjans materials o 
econòmics. 

e) Demanar subvencions o pactar convenis de serveis, si fa el cas, per aplicar-les directament a 
finalitats concretes, augmentant així la capacitat d’ajuda de les rendes de la Fundació. 

f) Participar, si es dona el cas, en altres fundacions d’anàlogues inquietuds, si ho ofereixen o ho 
demanen, aportant-hi la nostra ajuda, especialment la humana, de treball i manera de fer o de 
mitjans. 

g) Mitjançar i aconseguir consens amb situacions en què el que es desitja és arribar a bon fi, quan 
hi ha diferències de criteri o manca de diàleg de les parts. 

h) Aconseguir les màximes desgravacions possibles per a tota mena de donacions que se li facin. 
i) Afavorir l’edició i difusió de tota mena d’informació adreçada a les persones, especialment 

aquella que potenciï l’activitat i la realització personal. 
j) Col·laborar en la mesura del possible i a tots nivells, en les accions i estudis aliens destinats a 

millorar o aprofundir la situació de la gent gran. 
k) Gestionar i/o administrar, a to amb les pròpies possibilitats, locals, llars residències o similars 

que li puguin ésser confiades.  
l) Que tot l’anterior la Fundació ho aconsegueixi amb la seva major força: el treball voluntari 

especialitzat, amb benefici d’altres, presten el serveis necessaris. Sense esperar agraïment o 
gratitud dels ajudats, però si inculcant-los l’esperit que, quan puguin, ho retornin ajudant a 
altres en les mateixes o semblants situacions. 

 
 
La Fundació Llars Compartides és arrendatària de 9 habitatges situats a Barcelona i compta amb la 
cessió de l’edifici on es situen les llars Horitzó a Badalona. Cadascun d’aquests pisos i llars té 3 o 4 
dormitoris. En el conjunt dels habitatges conviuen actualment 51 persones grans, 61% homes i 39% 
dones. Tots ells són beneficiaris de pensions baixes i no disposen d’altres recursos. La mitjana de les 
seves pensions és de 600 €. La gran majoria no tenen suport familiar. 
 
Cada resident fa una aportació econòmica mensual a la Fundació que no pot superar un terç de la seva 
pensió. Mitjançant la convivència en els 12 habitatges compartits, si tenen la voluntat i les condicions 
necessàries, els beneficiaris poden disposar durant tot el temps que vulguin d’un habitatge digne i 
estable, per la qual cosa minimitzen la seva vulnerabilitat i el risc d’exclusió social, milloren la seva 
autonomia i qualitat de vida I estan assistits en tot moment per dues treballadores socials que la 
Fundació te contractades. 
 
 
Totes les peticiones ateses per la Fundació venen derivades des de diversos serveis socials, la major 
part de sol∙licituds són originàries dels CSS de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
 
1. Imatge fidel 
 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables, un cop aplicades les 
disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.  
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No s’han produït raons excepcionals per les quals no s’han aplicat les disposicions legals en matèria 
de comptabilitat per presentar la imatge fidel. 
  

2. Principis comptables no obligatoris 
 

No han estat necessaris per part de l’entitat l’aplicació de principis comptables diferents dels 
obligatoris mencionats al Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 
3. Comparació de la informació: 
 

No existeix cap causa que impedeixi  la comparació dels estats financers de l’exercici actual amb 
dels exercici anterior. 
 

4. Agrupació de partides: 
 

Durant l’exercici no s’ha realitzat agrupacions de partides al balanç, pèrdues i guanys, estat de canvi 
patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efectiu.  

 
5. Elements recollits en vàries partides: 
 

No existeixen elements patrimonials que estiguin registrats en més d’una partida de Balanç. 
 
6. Canvis en els criteris comptables: 
 

A l’ actual exercici no s’han realitzat altres canvis en els criteris comptables. 
 
7. Correcció d’errors 
 

Durant l’exercici no s’han realitzat cap ajustament per correccions d’errors. 
 
 

4. DISTRIBUCIO DE RESULTATS 
 
A continuació es detalla la proposta de distribució de resultats: 
 

Import

5.276,77

Import

5.276,77

5.276,77

Bases de repartiment

Excedent de l'exercici (+/-)

Aplicació a

Fons dotacional

Total Aplicació

Fons especial

Romanent

Excedents pendents d'aplicació

Compensació excedents negatius exercicis anteriors

 
 
 
5. NORMES DE VALORACIÓ 
 
S’han aplicat els següents criteris comptables: 
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1. Immobilitzat intangible: 
 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d’adquisició i/o producció, i posteriorment, es 
valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o 
pèrdues per deteriorament que s’hagin experimentat. Aquests actius s’amortitzen en funció de 
la seva vida útil. 

 
La fundació reconeix qualsevol pèrdua que s’hagi produït en el valor registrat d’aquests actius 
que hagin tingut origen en el seu deteriorament. Els criteris pel reconeixement de les pèrdues 
per deteriorament d’aquest actius, si procedeix, de les recuperacions de les pèrdues per 
deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats pels actius materials.  

 
2. Béns integrants del patrimoni cultural: 
 

La fundació no té béns integrants del patrimoni cultural. 
 
 
3. Immobilitzat material: 
 

a) Cost 
 
Els actius inclosos a l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició o cost de 
producció, minvat per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol altra pèrdua per 
deteriorament coneguda. El preu d’adquisició o cost de producció inclou les despeses 
addicionals que es produeixen necessàriament fins la posada en marxa del bé. 

  
Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé o la seva 
capacitat econòmica, es comptabilitzarà com a major import de l’immobilitzat material, 
acompanyat de la retirada comptable dels elements substituïts o renovats. Tanmateix, les 
despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació, s’imputen a resultats seguint el 
principi de meritació, com a cost de l’exercici on es produeixi. 

  
No s’han realitzat treballs de l’empresa pel seu propi immobilitzat. 
 
b) Amortitzacions 
 
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útils dels 
béns i dels seus valor residual, atenent a la depreciació que normalment pateixen pel seu 
funcionament, ús i usdefruit, sense perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica o 
comercial que els pogués afectar. S’ha amortitzat de forma independent cada part d’un element 
de l’immobilitzat material de forma lineal. 
 
 
Deteriorament del valor dels actius intangibles i materials  
 
A la data de tancament de cada exercici la fundació revisa els imports en llibres del seu 
immobilitzat material per determinar si existeixen indicis de que aquests actius han sofert una 
pèrdua de valor per deteriorament. En cas de que existeixi qualsevol indici, es realitza una 
estimació del import recuperable de l’actiu corresponent, per determinar el import del 
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deteriorament necessari. Els càlculs del deteriorament es fa element a element, de forma 
individualitzada. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen com a despesa en el compte de 
resultats. 
 
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis anterior es 
revertiran quan es produeixi un canvi d’estimació sobre el seu import recuperable, augmentant 
el valor de l’actiu i amb abonament a resultats, el límit serà el valor en llibres que l’actiu hagués 
tingut de no haver realitzat el deteriorament. 
 

4. Terrenys i construccions qualificats com a inversions immobiliàries: 
 

No hi ha terrenys ni construccions qualificades com a Inversions Immobiliàries al balanç de 
l’empresa. 

 
5. Arrendaments: 
 

Els actius materials adquirits en règim d’arrendament financer es registraran en la categoria 
d’actiu a que correspongui el bé arrendat, amortitzant-lo segons la seva vida útil prevista seguint 
el mateix mètode que pels actius en propietat. 
 
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels 
mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivades de la propietat a 
l’arrendatari. Els altres arrendaments es classificaran com arrendaments operatius. 

  
La política d’amortització dels actius en règim d’arrendament financer és similar a l’ aplicada a 
les immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l’arrendatari 
acabarà posseint el títol de propietari a la finalització del contracte d’arrendament. L’actiu 
s’amortitza en el període més curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte 
d’arrendament. 
 
Els interessos derivats del finançament d’immobilitzat mitjançant arrendament financer 
s’imputaran als resultats de l’exercici d’acord amb el criteri d’interès efectiu, en funció de 
l’amortització del deute. 
 

6. Permutes: 
 

Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.  
 
7. Actius i passius financers:  
  
 La Fundació ha de reconèixer un instrument financer en el seu balanç quan es converteixi en una 

part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les disposicions del mateix. 
 
 a) Actius Financers 
 

- Efectiu i altres actius líquids equivalents; 
 
- Crèdits per operacions comercials: clients i deutors varis; 
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- Crèdits a tercers: tals com els préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els sorgits de la 
venda d’actius no corrents; 

 
- Valors representatius de deute d’altres empreses adquirits: tals com les obligacions, bons i 

pagarés; 
 

- Instruments de patrimoni d’altres empreses adquirides: accions, participacions en 
institucions d’inversió col∙lectiva i altres instruments de patrimoni; 

 
- Derivats amb valoració favorable per a l’empresa: entre ells, futurs, opcions, permutes 

financeres i compraventa de moneda estrangera a termini, i  
 

- Altres actius financers: tals com dipòsits en entitats de crèdit, acomptes,i crèdits al 
personal, fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments exigits sobre 
instruments de patrimoni propi. 

 
 b) Passius Financers: 
 

- Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors diversos; 
 

- Deutes amb entitats de crèdit; 
 

- Obligacions i altres valors negociables emesos: tal com bons i pagarés; 
 

- Derivats amb valoració desfavorable per l’empresa: entre ells, futurs, opcions, permutes 
financeres i compravenda de moneda estrangera a termini; 

 
- Deutes amb característiques especials, i  

 
- Altres passius financers: deutes amb tercers, tals com préstecs, i crèdits financers rebuts de 

persones o empreses que no són entitats de crèdit inclosos els sorgits en la compra d’actius 
no corrents, fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments exigits per tercers sobre 
participacions. 

 
c) Criteris emprats per la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius i passius 
financers i criteris aplicats per determinar el deteriorament: 
 
 
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en alguna de les següents 
categories: 

 
 
 Préstecs i partides a cobrar 
 
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns i prestacions 
de serveis per operacions comercials de l’empresa. També s’ha inclòs aquells actius financers 
que no s’hagin originat en les operacions de comercials, i que no sent instruments de patrimoni, 
ni derivats es presenten uns cobraments d’import determinada o determinable. 
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Aquests actius financers s’han valorat al seu valor raonable que és el preu de transacció, o sigui, 
el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament 
atribuïbles.  
 
Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de 
resultats els interessos meritats, aplicant el mètode del interès efectiu. 
 
El cost amortitzat s’entén com el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys els 
reemborsament principal i corregit (en més o menys, segons el cas) per la part imputada 
sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de 
reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat, inclou, a més de 
les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat.  
 
El tipus d’interès efectiu és el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un 
instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d’efectiu estimats per tots els conceptes al llarg 
de la seva vida. 
 
Els dipòsits i fiances es reconeixen pel import desemborsat per fer front als compromisos 
contractuals. 
 
Es reconeixen al resultat del període les dotacions i reversions de provisions per deteriorament 
del valor dels actius financers, per la diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels 
fluxos d’efectiu recuperable. 
  
• Inversions mantingudes fins al venciment  

 
Actius financers no derivats, el cobrament dels quals són fixes o determinables, que es negocien 
en un mercat actiu i amb venciment fix, en els quals l’entitat té la intenció i capacitat de 
conservar-los fins la seva finalització. Després del seu reconeixement inicial pel seu valor 
raonable, se han valorat també al seu cost amortitzat. 
 
Al tancament de l’exercici es registren les correccions valoratives necessàries en funció del 
deteriorament de seu valor. 

 
• Actius financers mantinguts per a negociar 
 
En aquesta categoria s’inclouen els actius, gestionats individualment o formant part d’una 
cartera d’instruments financers, originats o adquirits am el propòsit de vendre’ls a curt termini. 
 
Es valoren al seu valor raonable, i els canvis que es puguin produir s’imputen al compte de 
resultats. 
 
• Inversions en el Patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades 
 
La Fundació no té cap actiu financer d’aquesta categoria. 
 
• Actius financers disponibles per la venda: 

 
En aquesta categoria s’han inclòs els valors representatius de deute e instruments de patrimoni 
d’altres empreses que no s’han inclòs en una altra categoria. 
  



FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES 
MEMÒRIA EXERCICI 2020 

 
 

Pàgina 8 

 

S’ha valorat inicialment pel seu valor raonable i s’ha inclòs en la seva valoració inicial el import 
dels drets preferents de subscripció i similars que s’han adquirit. 
 
Posteriorment aquests actius financers es valoraran pel seu valor raonable, sense deduir els 
costos de transacció en els que s’hauria d’ incórrer  per a la seva venda. 
 
Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el patrimoni net, 
fins que l’actiu financer causi baixa del balanç o es deteriori, moment que el import reconegut 
s’imputarà al compte de resultats. 

 
 

• Correccions valoratives per deteriorament: 
 

Al tancament de l’exercici s’han efectuat les correccions valoratives necessàries per l’existència 
d’evidència objectiva de que el valor en llibres d’una inversió no és recuperable. 
 
El import d’aquesta correcció és la diferència entre el valor financer i el import recuperable. 
S’entén per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable menys els 
costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament, si procedeix, la seva reversió s’han registrat com 
a despesa o ingrés respectivament al compte de resultats. La reversió té el límit del valor en 
llibres de l’actiu financer. 
 
En particular, al final de l’exercici es comprova l’existència d’evidència objectiva que el valor 
d’un crèdit o (grup de crèdits de característiques similars) s’hagi deteriorat com a conseqüència 
d’un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que han 
ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d’efectiu que s’havien estimat rebut en el futur i 
que pot estar motivat per insolvència del deutor. 
 
La pèrdua per deteriorament serà diferent entre el seu valor en llibres i el seu valor actual dels 
fluxos d’efectiu futurs que s’han estimat que es rebran descomptant-los al tipus d’interès efectiu 
calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
Reclassificacions  d’actius financers: 
 
La fundació no ha realitzat en l’exercici cap reclassificació d’actius financers. 
 
Interessos i dividends rebuts d’actius financers: 
 
Els meritats amb posterioritat a l’adquisició és reconeixeran com a ingressos en el compte de 
resultats. 
 
Baixa d’actius financers: 
 
Es registrarà en el moment que vencin o s’hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos 
d’efectiu de l’actiu financer. 

 
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en alguna de les següents 
categories: 
 



FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES 
MEMÒRIA EXERCICI 2020 

 
 

Pàgina 9 

 

 
• Dèbits i partides a pagar: 

 
En aquesta categoria s’han inclòs els passius que s’han originat en la compra de béns i serveis 
per operacions comercials de l’empresa. També s’ha inclòs aquells passius financers que no sent 
instruments derivats, no tenen un origen comercial.  

 
Inicialment, aquests passius financers s’han registrat al seu valor raonable que és el preu de 
transacció, més tots els costos que li han estat directament atribuïbles.  

 
Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s’han comptabilitat 
en el compte de resultats aplicant el mètode del interès efectiu. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un 
tipus d’interès contractual, així com també els desemborsament exigits per tercers sobre 
participacions, el pagament de les quals s’espera que sigui a curt termini, s’han valorat pel seu 
valor nominal. 

 
Els préstecs i descoberts bancaris dels que es meriten interessos es registraran per al import 
rebut net de costos directes d’emissió. Les despeses financeres i els costos directes d’emissió es 
comptabilitzaran segons el criteri de meritació al compte de resultats utilitzant el mètode del 
interès efectiu y s’afegiran al import en llibres del instrument sempre i quan no es liquidin en el 
període que es merita. 

 
Els préstecs es classifiquen com a corrents, excepte que la fundació tingui dret incondicional par 
aplaçar la cancel·lació del passiu durant, com a mínim, els dotze mesos següents a la data del 
balanç. 
 
Els deutors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 

 
• Passius financers mantinguts per a negociar 
 
Son els passius financers que formin part d’una cartera d’instruments financers identificats i 
gestionats conjuntament per l’obtenció de guanys a curt termini. I els instruments financers 
derivats que no corresponguin a instruments de cobertura. 
 
La seva valoració es igual que l’aplicada als Actius financers mantinguts per a negociar. 
 
Reclassificació de passius financers 
 
No s’han fet reclassificacions entre grups de passius financers. 
 
Baixa de passius financers 

 
Es donen de baixa els passius financers quan les obligacions afectes s’hagin extingit. 
 
 

8. Existències 
 

Donada la naturalesa de l’activitat de la fundació, aquesta no disposa d’existències. 
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9. Transaccions en moneda estrangera: 
 

Les transaccions en moneda estrangera es converteixen a moneda funciona, mitjançant 
l’aplicació al import en moneda estrangera del tipus de canvi de comptat, és a dir, del tipus de 
canvi fet servir en les transaccions amb entrega immediata, entre ambdues monedes en la data 
de l’operació, entesa com aquella que es compleixen els requisits per al seu reconeixement. 
 
Al tancament de l’exercici, les partides monetàries es valoraran aplicant el tipus de canvi de 
tancament, entès com el tipus de canvi mig de comptat existent en aquesta data. 
 
Les diferències de canvi, tant positives com negatives, que s’originen en aquest procés, així com 
les que es produeixin al fer la liquidació dels esmentats elements patrimonials, es reconeixeran 
al compte de resultats de l’exercici en que es produeixin. 

 
10. Impost sobre beneficis:  
 

La fundació està subjecte al Règim Fiscal de les entitats no lucratives de Règim Especial, 
establert en títol II de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, on es determinen les rendes 
exemptes, despeses deduïbles, tipus impositiu, etc. 
 
El Reial Decret 1270/2003 de 10 d’octubre aprova el Reglament per l’aplicació del Règim Fiscal 
de les Entitats no lucratives. 

 
 
11. Ingressos i despeses: prestacions de serveis realitzats per l’empresa: 
 

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeixi 
la corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment 
en què es produeixi la corrent monetària o financera derivada d’ells. Concretament, els 
ingressos es calculen a valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a 
cobrar pels béns entregats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els 
descomptes i els impostos. 
 
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal en funció del 
principal pendent de pagament i del tipus d’interès efectiu aplicable. Els serveis prestats a 
tercers es reconeixen al formalitzar l’acceptació per part del clients, els quals, en el moment de 
l’emissió dels estats financers es troben realitzats però no acceptats, es valoren al menor valor 
entre els costos produïts i l’estimació d’acceptació. 
 
Els ingressos es troben valorats per al import realment percebut i les despeses pel cost 
d’adquisició i s’han comptabilitzat segons el criteri de meritació. 

 
12. Provisions i contingències: 
 

Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de 
successos passats dels que poden derivar-se perjudicis patrimonials per la Fundació, el import, 
dels quals i el moment de cancel·lació són indeterminats, es registren en el balanç de situació 



FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES 
MEMÒRIA EXERCICI 2020 

 
 

Pàgina 11 

 

com a provisions pel valor actual de al import més probable que s’estima que la Fundació tindrà 
que desemborsar per cancel∙lar l’obligació.  
 
La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació, no suposa una 
minoració del import del deute, sense perjudici del reconeixement a l’actiu de la Fundació del 
corresponent dret de cobrament, sempre que no existeixin dubtes de quan aquest reembors 
serà percebut, registrant-ne aquest actiu per un import no superior de l’obligació registrada 
comptablement. 

 
13. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental: 
 

La Fundació no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions i contingències de naturalesa 
mediambiental que poguessin ser significatives en relació amb el patrimoni, la situació financer i 
els resultats del mateix.  

 
 
14. Despeses de personal: 

 
Les despeses de personal s’imputen en funció del principi de meritació. No existeixen passius 
per retribucions a llar termini al personal ni retribucions basades en instrument de patrimoni. 
 
 

15. Subvencions, donacions, llegats i aportacions: 
 

Les subvencions, donacions, llegats i aportacions no reintegrables es comptabilitzen com a 
ingressos directament imputats al compte de pèrdues i guanys d’una forma correlacionada amb 
les despeses derivades o inversió objecte de la subvenció. 
 
Les subvencions que figuren al passiu del balanç, quan es tracten de subvencions de capital i 
s’incorporen als ingressos de l’exercici en la mateixa mesura en que s’amortitzen els béns pels 
que es van concedir. 
 
Les subvencions, donacions, llegats i aportacions amb caràcter reintegrables es registren com a 
passius de l’empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 

 
 
16. Transaccions entre parts vinculades: 
 

La Fundació es totalment independent respecta de altres persones jurídiques o físiques, i en cap 
cas es pot considerà l’existència d’una relació de control o influencia en les seves decisions o 
actuacions.  
 
No existeix cap entitat o particular que hagi de tenir la consideració de part vinculada, incloent 
les institucions que formen el seus òrgan de govern. 

 
 
6. IMMOBILITZACIONS MATERIALS. 
 
 
El moviment de l'immobilitzat material de la Fundació: 
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7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
No n’hi ha. 
 
8. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
La fundació no té béns integrants del patrimoni cultural. 
 
9 . IMMOBILITZAT INTAGIBLE 
 
El moviment de l'immobilitzat intangible de la Fundació: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
10. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
No n’hi ha. 
 
11. ACTIUS FINANCERS 
 
1) Categories d’actius financers: a continuació es mostra en valor en llibres de cada una de les 
categories d’actius financer assenyalades en la norma de registre i valoració novena, sense incloure 
les inversions en patrimoni d’empresa de grup, multigrup i associades. 

COST Exercici 2020 Exercici 2019 

SALDO INICIAL BRUT 14.970,29 12.588,54 

 (+) Entrades 2.165,03 2.381,75 

 (-) Sortides 0,00 0,00 

SALDO FINAL BRUT 17.135,32 14.970,29 

   

AMORTITZACIÓ Exercici 2020 Exercici 2019 

SALDO INICIAL BRUT 6.369,72 4.746.77 

 (+) Entrades 1.609,38  1.622,95  

 (-) Sortides 0,00 0,00 

SALDO FINAL BRUT 7.979,10 6.369,72 

COST Exercici 2020 Exercici 2019 

SALDO INICIAL BRUT 4.696,93 4.696,93 

 (+) Entrades 0,00 0,00 

 (-) Sortides 0,00 0,00 

SALDO FINAL BRUT 4.696,93 4.696,93 

   

AMORTITZACIÓ Exercici 2020 Exercici 2019 

SALDO INICIAL BRUT 2.781,17 1.687,01 

 (+) Entrades 1.094,16 1.094,16 

 (-) Sortides 0,00 0,00 

SALDO FINAL BRUT 3.875,33 2.781,17 
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Els actius financers a llarg termini s’han classificat segons la naturalesa i segons la funció que 
compleixen en la entitat. 

 
Classes / Categories Instruments 

de patrimoni 
Valors 

representatius 
de deutes 

Crèdits derivats i 
altres 

TOTAL 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

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

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

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 8.461,41 7.936,41 8.461,41 7.936,41 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 8.461,41 7.936,41 8.461,41 7.936,41 

 
 
 

La partida a llarg termini “Crèdits derivats i altres” fa referència a les fiances entregades per 
l’entitat. 
 
Els actiu financers a curt termini, sense considerar l’ import de periodificacions i l’efectiu, 
classificats per categories és la que es mostra a continuació: 
 
 

Classes / Categories Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deutes 

Crèdits derivats i altres TOTAL 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

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

Actius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 70.223,10 83.230,30 70.223,10 83.230,30 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 70.223,10 83.230,30 70.223,10 83.230,30 

 
 
 
 
La partida a curt termini “Crèdits derivats i altres” corresponen a imposicions realitzades a curt 
termini en una entitat financera.  
 
 

 
2) Deutors comercials i altres comptes a cobrar: 

 

 2019 2020 

Deutors. 0,00 0,00 

Altres Deutors 6.430,50 -3.590,70 

Altres crèdits amb les Admon. Públ. 16.676,07 38.744,23 

TOTAL 23.106,57 35.153,53 
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12. PASSIUS FINANCERS 
 
Categories de passius financers: a continuació es mostra en valor en llibres de cada una de les 
categories de passius financers assenyalades en la norma de registre i valoració novena, sense 
incloure les inversions en patrimoni d’empresa de grup, multigrup i associades. 
 
Els passius financers a curt termini s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 
compleixen en la societat. En aquesta taula no s’inclouen les periodificacions a curt termini, no 
havent registrar ningun import durant el present exercici.  El valor en llibres de cada una de les 
categories és la següent: 

 
 
 

Classes / Categories Deutes amb 
entitats de crèdit 

Derivats - Altres TOTAL 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Passius financers a cost amortitzable 0,00 0,00 8.173,58 6.550,33 8.173,58 6.550,33 

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

TOTAL 0,00 0,00 8.173,58 6.550,33 8.173,58 6.550,33 

 
 
L’ import d’ “Altres” a curt termini és l’ import pendent de pagament originat per les operacions 
comercials de la Fundació. 
 
13. FONS PROPIS 
 
Anàlisis del moviment: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Només ha hagut el moviment correspon a l’aplicació del resultat de l’exercici anterior. 
 
 
14. IMPOST SOBRE SOCIETATS I SITUACIO FISCAL 
 
Donada la naturalesa de l’entitat aquesta es regeix pel Règim Fiscal aplicable a les entitats sense 
fins lucratius, contemplada al Reial Decret 1270/2003 de 10 d’octubre. En compliment d’allò 
establert a la Llei 49/2002, a continuació s’inclou a aquesta memòria la següent informació : 
 
 

Cost Saldo inicial 
Aplicació 

del resultat 
Resultat de 

l'exercici 
Saldo final 

Fons propis 43.061,10     43.061,10 

Romanent 152.048,23 2.600,08   154.648,31 

Excedent negatiu exerc. ant. 0,00 
 

  0,00 

Excedent de l'exercici 2.600,08 -2.600,08 5.276,77 5.276,77 

TOTAL 197.709,41 0,00  5.276,77 202.986,18 
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Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’ Impost sobre Societats 
 

CONCEPTES 2019 2020 

 RENDES 
EXEMPTES 

RENDES NO 
EXEMPTES 

RENDES 
EXEMPTES 

RENDES NO 
EXEMPTES 

Ingressos per vendes i prestacions de serveis Art. 7 9è     

Ingressos per promocions i patrocinis Art. 6 1er a)     

Subvencions Art. 6 1er c) 82.210,63  90.917,43  

Donacions Art. 6 1er a) 8.415,76  21.186,92  

Altres ingressos 91.770,76  101.055,65  

- Ingressos arrendaments Art. 6 2on     

- Altres ingressos de gestió Art. 6 2on     

Treballs efectuats per l'immobilitzat     

Ingressos Financers     

- Dividends Art 6 2on     

- Ingressos Valors renda fixa Art. 6 2on     

- Altres ingressos financers 0.00  0.00  

- Beneficis en inversions financeres Art 6 2on     

Beneficis alienació d'immobilitzat Art 6 3er     

Ingressos excepcionals Art 6 3er     

Ingressos d'altres exercicis Art 6 3er     

TOTAL 182.397,15  213.160,00  

 
 
Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a les activitats realitzades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 
 
 
15.1.  Dotació fundacional  
 
No hi ha elements a l’actiu del balanç que estiguin vinculats directament al compliment de les 
finalitats de la fundació. 
 
 
 
15.2.  Compliment de les finalitats fundacionals. 
 
Per calcular el compliment de les activitats fundacionals s’ha partit dels ingressos totals de la 
fundació, els quals s’han sostret les despeses necessàries pel funcionament de la mateixa i que 
esdevinguin imprescindibles per a exercir les activitats fundacionals. 
 

Concepte 2019 2020 

Ingressos per activitat 182.397,15 213.160,00 

Despeses per activitat 179.797,07 207.883,23 

Inversió 0,00 0,00 
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La Fundació ha destinat més del 70% dels seus ingressos nets a finalitats fundacionals. Dóna 
compliment a l’article 3 ap.2 de la llei 49/2002 de 23 de desembre. 
 

 

 

Despesa necessària Despesa fundacional

68.449,91

97,62

8.835,52

2.048,31

5.477,98 33.159,26

2.049,82

761,66

573,71

5,45

18.331,87

799,03

2.606,90 997,85

109,85

31.380,93

672,20

2.703,54

2.889,87 931,95

25.000,00

18.073,92 189.809,31

213.160,00

18.073,92

195.086,08

136.560,26

189.809,31

Rendes exemptes Import Lletra llei 419/2002 Despeses asociades

Serveis 195.086,08 Article 6, 1er 189.809,31

Rendiments mobiliaris 0 Article 6, 2on 0

Total 195.086,08 189.809,31

Despeses fundacionals

Aportació a Llar Horitzó

Ingressos totals

Despeses necessàries

Rendes netes (base del càlcul)

70%

Total despeses

Salari Treballadores socials

Altres despeses socials

Amortització

Resta de despeses

Tributs

Reparacions llars

Resta de reparacions i manteniments

Resta honoraris

Assegurances llars

Resta d'assegurances

Serveis bancaris

Publicitat

Subministraments llars

Resta de subministraments

Altres serveis

Arrendament seu

EXERCICI 2020

Descripció

Arrendaments llars
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 Impressos 

computables

% destinat a finalitats 

fundacionals

Despesa a destinar a 

activitats fundacionals

Despesa destinada a 

activitats fundacionals

Diferència

2013 118.448,11 70% 82.913,68 102.276,77 -19.363,09

2014 133.438,43 70% 93.406,90 100.648,01 -7.241,11

2015 157.253,47 70% 110.077,43 124.434,02 -14.356,59

2016 163.533,00 70% 114.473,10 124.020,46 -9.547,36

2017 147.004,01 70% 102.902,81 132.405,19 -29.502,38

2018 171.740,69 70% 120.218,48 149.374,68 -29.156,20

2019 160.788,15 70% 112.551,71 158.188,07 -45.636,37

2020 195.086,08 70% 136.560,26 189.809,31 -53.249,05

COMPLIMENT DE LES FINALITATS FUNDACIONALS

 
 
 

 
 
 
15.3.  Partides més significatives del compliment de les finalitats fundacionals. 
 
La partida més significativa de les despeses de l’entitat és corresponent a l’arrendament de les llars 
objecte principal de la finalitat fundacional, que representa un 36,06% del total de les despeses 
meritades de l’exercici. 
 

Els Patrons de la Fundació no han rebut cap remuneració pel seu càrrec. 
 
La Fundació no té participació en cap entitat mercantil. 
 
En cas de dissolució, el seu patrimoni es destinarà íntegrament a alguna de les entitats 
considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes que preveuen els articles 16 a 
25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim Fiscal de les Entitats Sense 
Ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, o a entitats públiques de naturalesa no 
fundacional que persegueixin fins d'interès general, i aquesta circumstància estigui expressament 
prevista en el negoci fundacional o en els estatuts de l'entitat dissolta, i és aplicable a aquestes 
entitats sense finalitats lucratives que disposa el paràgraf c) de l'apartat 1 de l'article 97 de la Llei 
43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats. 
 
 
16.  CREDITORS COMERCIALS 
 
No hi ha res a destacar. 
 
 
17. DETALLS D’INGRESSOS I DESPESES 
 
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeixi la 
corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen. 
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 Serveis exteriors 
 
 

Serveis Exteriors 2019 2020 

Arrendaments 68.378,79 68.547,53 

Reparacions i conservació 13.093,87 10.883,83 

Serv. Prof. Independents 41.016,62 38.637,24 

Transports 590.28 167,95 

Primes d'assegurances 2.276,02 2.811,48 

Serv. Bancaris i similars 792,63 573,71 

Public. prop. i relacions pub. 0,00 0,00 

Subministraments 20.045,43 21.903,00 

Altres serveis 1.926,79 2.121,19 

TOTAL 148.255,44 146.515,23 

 
 

 
La partida corresponent als arrendaments que suposa el 36,11% del total de despeses correspon als 
arrendaments de les llars que la Fundació té. La totalitat d’aquest arrendament estan subscrits en 
condició de mercat, els seus imports  oscil·len entre els 450 i els 700€ i no hi ha pactes significatius. 
Tres dels contractes d’arrendaments s’han pactat directament amb l’Agència de l’habitatge i un altre 
amb la Fundació Família i Benestar Social. 
 
 

 Despeses de personal 
 
Els saldos corresponents a les partides de despeses de personal són les següents: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No hi ha contractat personal d’alta direcció. 
 
 
18. REMUNERACIONS DE PATRONS 
 

  

1.- Salaris, dietes i altres remuneracions 22.225,90 

2.- Obligacions contretes en matèria de pensions  

3.- Primes d’assegurances de vida pagades  

4.- Indemnitzacions per cessament  

5.- Pagaments basats en instruments de patrimoni  

6.- Bestretes i  crèdits concedits  

7.- Altres càrregues socials  672,20 
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Els Membres del Patronat no perceben cap tipus de remuneració ni existeixen avançaments ni crèdits 
concedits a membres de l’Òrgan del Patronat. Tampoc existeixen avals ni garanties prestades per la 
Societat per compte dels citats membres. 
 
19. ESDEVENIMENTS POSTERIORS 
 
No hi ha hagut cap esdeveniment posterior a la data del tancament. 
 
 
20. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
 
Donada la naturalesa de les activitats de la Fundació no s’ha realitzat cap operació amb parts 
vinculades. 
 
Els Membres del Patronat no reben cap mena de compensació de l’entitat per raó del seu càrrec. El 
personal d’alta direcció tampoc rep cap retribució de l’entitat ni disposa de contractes d’alta 
direcció amb la mateixa. 
 
Tampoc existeixen avals ni garanties prestades per l’entitat per compte dels Membres del Patronat 
ni de l’alta direcció. Tampoc existeixen obligacions a càrrec de la Fundació en matèria de pensions 
ni pagament de primes d’assegurances de vida, per als membres antics i actuals del Patronat. 
 
A 31 de desembre de 2020 no existeixen participacions, ni càrrecs, ni funcions que els Membres del 
Patronat ostentin o exerceixin en altres entitats amb el mateix, anàleg o complementari gènere 
d’activitat al que constitueix l’objecte de la Fundació.  
 
 
21. ALTRES 
 
El saldo dels comptes que no apareixen ni al Balanç ni al Compte de Pèrdues i Guanys és zero. 
 
 
 
22. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 
Donada la naturalesa de l’activitat de la fundació, aquesta no ha realitzat cap inversió per raons 
mediambientals ni s’han incorregut en cap despesa relacionada. 
 
 
23. INFORMACIÓ SOBRE DRETS D’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 
 
L’Entitat no te cap tipus d’informació a donar respecte dels drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle. 
 
 
24. INFORMACIÓ SOBRE AJORNAMENTS DE PAGAMENTS EFECTUATS A PROVEÏDORS.  
 
 
 
Disposició addicional tercera, del deure de informació de la Llei 15/2010 de 5 de juliol 
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Els imports pendents de pagament a creditors al tancament de l’exercici presenta la següent antiguitat: 
 
 
 
 
 
 

Saldo creditors - data factura Import % 

Desembre 3.830,18 100% 

Novembre 0,00 0% 

Octubre 0,00 0% 

Setembre -Juliol 0,00 0% 

Juny - Abril 0,00 0% 

Maig - Gener 0,00 0% 

Exercici anterior 0,00 0% 

TOTAL 3.830,18 100% 

 
 
Si bé, l’Entitat te com a política, el pagament dels serveis rebuts en els terminis establerts per la 
normativa vigent, en alguns casos els possibles pagaments poden estar associats a aportacions i 
patrocinis concrets i per tant els pagaments resten condicionats als cobraments dels mateixos. 
 
 

 Barcelona a 30 de juny  2021 

queda formulada la Memòria de l’exercici 2020. 
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