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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS 
I D'INICIATNES SOCIALS "M.F." 

Informe d'auditoria dels comptes anuals emes per un auditor independent 

Als membres del Patronat de FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT 
DE SERVEIS I D'INICIATIVES SOCIALS "M.F.", per encarrec del mateix, 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE 
MANEJAMENT DE SERVEIS I D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." (en endavant, la 

Fundació o Entitat), que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2020, el compte de 
perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de flu:xes d'efectiu i la 
memoria 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 2020, així com dels seus resultats i flu:xos 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.a) de la memoria) 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'etica, inclosos els 
d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya 

segons allo que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En 
aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de !'auditoria de comptes ni hi han 
concorregut situacions o circumstancies que, d'acord amb allo que estableix l'esmentada 

normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist 
compro mesa. 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada pera la nostra opinió. 

Audinxis Auctilore~. s.L.I'. Inscrita en el lnstitulo r!e Censores Jurados de Cuentas ele Espar)a. 
fl.M. llorcclona, volu111e11 20070, !'olio 028, hoja 11úm. Il-822, Inscripción la. B·5Dl5íl822 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS 
I D'INICIATNES SOCIALS "M.F." 

Informe d'auditoria dels comptes anuals emes per un auditor independent 

Aspectes més rellevants de !'auditoria 

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici 
professional, han estat considerats com a els riscos d'incorrecció material més significatius 
en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat 
tractats en el context 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 per separat sobre 
aquests riscos. 

Oüestió clau en relació amb el reconeixement deis ingressos 

Tal i com s'indica a la nota 13.g de la memoria adjunta, la totalitat deis ingressos per 
prestació de serveis de la Fundació, per import de 15.352.736,86 euros, procedeixen de 
convenís i contractes signats amb Administracions Públiques, abd com un import de 

394.634,02 euros que corresponent a subvencions oficials per a les activitats i 
l'immobilitzat material (veure nota 11). De cara a l'auditoria hem considerat un fet 
rellevant el tall d'operacions d'aquests serveis abd com la continui'tat a data d'emissió del 
present informe dels serveis i subvencions més rellevants de la Fundació. 

Resposta donada a la qüestió clau durant !'auditoria 

Els nostres procediments d'auditoria per abordar la qüestió anteriorment descrita són els 
següents: 

Obtenció de la documentació de les concessions de les subvencions i concerts deis 
diferents organismes públics, comprovació de la documentació de justificació 
d'aquestes, així com la comprovació del tall d'operacions al final de l'exercici 

d'ingressos i despeses d'una mostra de les activitats de la Fundació. 

Circularització als ens públics sobre els saldos pendents de cobrament a tancament 
de l' exercici, realització de procediments alternatius en cas de no obtenir res posta. 

Comprovació de les subvencions atorgades i revocacions existents o procediment 
de revisió no tancats i comprovació del registre de les revocacions notificades a data 
de realització de !'auditoria. 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS 
I D1INICIATNES SOCIALS "M.F." 

Informe d'auclitoria dels cornptes anuals emes per un auditor independent 

- Analitzem !'historie de les subvencions i els concerts, així com el pes relatiu 
d'aquestes, comprovant cada exercici mitjanr¡:ant fets posteriors, la concessió de les 
subvencions i la continui:tat dels diferents concerts a l'any següent, així com a 
través de la lectura de les actes del Patronat i de reunions amb la Direcció de la 
Fundació. 

Correcte desglossament i informació dels ingressos en els presents comptes anuals. 

Oüestió clau en relació amb els saldos i transaccions amb parts vinculades 

Tal com s'indica a la nota 8.a de la memoria adjunta la Fundació registra inversions en 
altres entitats, per un import de 1.165.975,19 euros, amb un deteriorament registrat a 31 

de desembre de 2020 per import de 1.164.172, 15 euros, ascendint el valor net comptable 
d'aquestes inversions a 1.803,04 euros, així com saldos amb fundacions i altres entitats 
vinculades, tal com s'indica a la nota 15. Degut al' importancia de les transaccions i saldos 
efectuades amb entitats vinculades, analitzem la evolució d'aquests saldos, així com el 
volum de les seves transaccions. 

Resposta donada a la qüestió clau durant l'auditoria 

Els nostres procediments d'auditoria per abordar la qüestió anteriorment descrita són els 
següents: 

Comprovació dels calculs de deteriorament de la Fundació sobre les seves 
participacions, realització de reunions per comentar la evolució de les entitats 

vinculades, i el retorn dels seus deutes amb la Fundació. 

Lectura de les actes de les reunions del Patronat fins a data d'emissió del present 
informe. 

Hem realitzat la auditoria de les entitats més significatives del grup, analitzant de 
manera conjunta els saldos i transaccions. Així com la sol-licitud de confirmació de 
saldos i transaccions de l'exercici a aquelles entitats no auditades. 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS 
I D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Informe d'auclitoria dels comptes anuals emes per un auditor independent 

Analisi dels contractes o pressupostos amb entitats vinculades, les seves 

característiques i periodicitats, vinculant aquests amb el registre dels ingressos o 
despeses corresponents i el seu meritament, així com un estudi dels mateixos a data 
de formulació del present informe. 

Conecte desglossament als comptes anuals de la informació esmentada amb 
anterioritat. 

Responsabilitat deis membres del Patronat en relació amb els comptes anuals 

Els membres del Patronat són els 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. 

En la preparació dels comptes anuals, els membres del Patronat són els responsables de la 
valoració de la capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament, 
revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb !'empresa en funcionament i 
utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si el Patronat té la 
intenció de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra 
alternativa realista. 

Responsabilitats de !'auditor en relació amb !'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 pero 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. 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS 
I D'INICIATIVES SOCIALS 11M.F." 

Informe d'auditoria dels comptes anuals emes per un auditor independent 

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 economiques que els usuaris prenen basant-se 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 d'escepticisme 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 evidencia 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 
erronies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant pera !'auditoria amb la finalitat 
de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en fundó de les 
circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficacia 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 pel Patronat. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, del principi 
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en !'evidencia 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 !'evidencia de auditoria obtinguda fins a la data de 
nostre informe d'auditoria. 
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Audiaxis 

FUNDACIÓ MERCE FONf ANILLES DE MANEJAMENf DE SERVEIS 
I D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Informe d'auditoria deis comptes anuals emes per un auditor independent 

No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la causa que la Fundació deixi 
de ser una empresa en funcionament. 

• A valuem la presentació global, 1' 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 membres del Patronat l'Entitat en relació amb, entre altres 
qüestions, l'abast i el moment de realització de !'auditoria planificats i les troballes 
significatives de !'auditoria, així com qualsevol deficiencia significativa del control intern 
que identifiquem en el transcurs de !'auditoria. 

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat de l'Entitat, 
determinem els que h an estat de la majar significativitat en !'auditoria dels comptes anuals 
del període actual i que són, en conseqüencia, els riscos considerats més significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals 
o reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, 12 de juliol del 2021. 

AUDIAXIS AUDITORES 

........................ ... Socia - Auditora de Comptes 
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Fundació 
Merce Fontanilles 

FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT 

DE SERVEIS I D1INICIA TIVES SOCIALS "M.F." 

Número de registre 578 NIF: G 59978932 

Balarn;os norma Is a 31 de desembre de 2020 i 2019 

(Euros) 

Notes de Notes de 
ACTIU 111 2020 2019 PATRIMONI NET I PASSIU In 2020 2019 

memorin memórin 

A) ACTIU NO CORRENT S.078.659,78 4.2?2.752,82 ,\) PATRIMONI NET 11.158. 734, 78 8.673.232,39 

A-1) Fons propis 10 10.808.161,50 8.401.548,25 

l. Irmnohililzat iotnogihle 6 248.630,80 l. Fons dotncionnls o fons so dais 152.909,75 152.909,75 

1. Aplicacions infonnatiqm:s 1. llons dotacion:ils o fons socíals l:'-2 .909, 75 1.52 ,\1(}9,75 
2. Acomptcs 24K,63U,80 

JJ. lmrnobilitzat ma(crfol s 3, 759.928,42 3.50-t.6S1,61 11. F,xcedenls d'e.tcrcids anteriors 8.248.638,50 6.0-B.388,8) 
I.Tcmmys i béns natur.i.ls 52.862,42 52,862.42 l. Roman~nl f\.2.¡K_63i<,50 6,043.388.81 
2. Co11s1n1ccíons l.l9&.2N,7S 1.275.85!!,25 
3 . JI, laq uinaría III.Excedent de l'uucici 3 :Z.406,613,25 2.205.249,69 
4. A.ltrcs Jnslal ·lacíons í utillalgc 61.819,46 61 .992.46 

5. Mobiliari 7K.G57,07 88.Bl9,5J A-2) Suhyendons, donncions i llegnts rehuis 350.573,28 271.684,14 
6. Equíps pcr :i proccssamcnl d'infomiació 22.205,42 2'.l.'148.28 L S11bn:11eions ofid:ils d~ c.ipital JI.a 231.488,5,l 250.063,70 
7. Allrc lmmobilitzat 373,24 823,93 2. A.ltrcs sub,·encions, donacíons i llcsats 11.b 119.0~4.74 21 ,620,44 
8. Acomplcs i ímmobilitzacions en eurs 2.345. 736,03 1.994.846,74 

111. lm·ersions en entit:ils del grup i :issocindcs n 
llnrg lermini 8 969.169,0J 627.1-46,77 

1. lnstruments de patrimoni 8.a J.202,04 1.202,04 8) PASSJU NO CORRENT 1.783,305,46 1.441.175,40 
2. Cro:dítsac11tit;1ts M 961.966.99 625.944.73 T. Deutes a 11:irg termini 9 1.783.305,46 L-141.175,-10 

L Dcutcs mnb cuti!als de credíl l .783 .305A6 1.441 . 175, .. 0 

IV. Inn~rsians finnnccns a llnrg termini 8 100.931,53 90,954,44 

1. lnstniments de p;itrimoni 601,00 601,00 

2. Altres actius fü1anccrs 100.330,53 90.353, .. 4 

B) ACTIU CORRENT 9.462.951,62 9.180.342,l0 C) PASSIU CORRENT 1,599.572,16 3.288.687, 13 

l. Usnoris, pntracin11dors i deutors de les l. Dcutes II mrt rermini 9 40-t088,29 2.246.793,64 
aclh·itats i nitre~ comptcs n cobrar 8 2.864.772,56 4.112.631,64 l. Dcutcs :nnb entitats de cridil 404.088,29 2,2,16.793.64 
l. Usuaris i dcutors pcr n:ndcs i p~stacio de 

scryeis 1 S4. l 92,-l& 119.856,99 

2. Altrcs dcutors 9,02 78, 13 
3. Altrcs crcdils ambles Admi11is1racio11s 11. Deutes Alllb e11titols del grup i assodndcs A turt 

Públiques 12 2.680.571,06 3.992.696,52 termini 9 105.369,83 

J. Comptc corr~nl ~nb cntitats del grnp i ,mociadcs 1.¡ 105.369,83 
1 l. hl\'ersious en enlitals del gruJ> i nssorindcs n 
curl ler111i11i 8 4.o-t2.613,28 4.049.950,43 

1. Cn':díts a cntilats J--1 20rl.K\l~,38 161.970, 13 
2. A.ltrcs ;ictius fina.nccrs 14 3.8'11.714,90 3.&K7. 9110,30 

111. Creditors per nclh·ilots i riltrcs romptcs n 
pngar 9 l.090.114,0-t 1.041.893,49 

IIJ. lnwrsio11s finrinccres n rnrt lcrmini 8 5.576,13 108.165,58 1. C:rcditors rnris 601.389,06 6I0.526,34 

1. Altn:s actíus linanccrs 8.b 5.576, 13 108. 165,58 2. Personal (n:mt1ncrncions pcndcnls de pagamcnl) 9.c) 227.8J .. ,:i2 166A94,IO 
3. Ahres deules amb les Administmcions 

Pí1bliqucs 12 260 .89[),.J(í 264 .873,05 
JV. J>eriodificacions n rnrt lermini 48.980,80 9.062,34 

V. [fectio i altrcs nctius líquids cq11ivaknls 2.501.009,85 900.532,11 

J. Tn:sorcria 2.501.009,85 900.532,11 

TOTAL ACTru (A+B} 14.541,612,40 lJ.403.O94,92 TOTAL PATRIMONI Nlff I PASSIU (A+B+C) 14.541.612,40 13..fOJ.094,92 

La mcmória adjunla fonna p;irt deis complcs anu.ils 



Fundació 
Merce Fontanilles 

FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT 

DE SERVEIS I D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Númcrn tle 1·cgist1·e 578 NW: G 59978932 

Comptes de resultats normals corresponents ais exercicis acabats el 31 de desembre de 2020 i 
2019 

(Euros) 

(Dcurc) Ilavcr 
Notes de la 

2020 2019 
memoria 

l. Tngrcssos per les acth·itafs 15,922.426,43 14. 739. 7!>2,55 

a) Prestaciot1s de sem~is 13 .g 15.352.536,86 14 .161.975, 13 

b) Sub\'encio11s oficíals a les acti\ilals 11.b 376.058,&6 415.188,57 

e) Donacions i altres ingressos pera activitals 11.b 200.126,70 166.154,85 

d) Reíntcgrarnent de sub,encions, donacions i lle!,lills incorporats al resulta! de l'cxcrcici 11.b -6.295,99 -3.526,00 

2. Ajuts roncrdits i al!l'es despcscs 13.b -3.030.890,30 -2.865.208,57 

a) Ajuts conccdíls -3.030.890,30 ·2 865.208,S 7 

3. Aprovisiorrnmtn!s 13.c -62-'.431,26 -679.192,08 

a) C'onsum de béns destinats a les aclívitats ~215 . 568,45 -33 5. 987,64 

b) Treballs rcalílzats per altres entitats -408.862,81 -343.204,44 

4. Alt1·es ingressos de les aetivitals 13.h 19.725,51 12.582,72 

a) Ingressos acccssoris í nllres de gestíó corrent l 9.725,51 12.582,72 

5. Desprsrs de personal -7.09-1.284,49 -6. 705.876,00 

a) Sous, salarís i assimilats -5.536,201,36 -5.175 595,79 

b) Cárregues socials 13.d - 1.558.083,13 -1.530.280,21 

6. Al tres dcspcscs d'nplolació -2.558.936,57 -2.181.903,69 

a) Scr.i:is cxtcriors -2.557.246,66 -2.179.752,18 

a . l) Arrendaments i có.nons 7 -684.672,41 -57,1.548,08 

a.2) Reparacions i conscn'l!ció -351.803,21 -233.279,08 

a.3) Ser\'eis profossionals independents -69.189,61 -82,098,39 

aA) Transports -28.688, 70 -43 .626, l 7 

a 5) rrirncs d'assq,111rances -55.392,61 -55.366,65 

a.6) Scr.-eis bancaris -35.899,57 -42.150,38 

n. 7) Relacions Pübliqucs -213,00 -1.187,83 

a .8) Submínistrnrnents -348.666, l 8 -315.240,60 

a.9) Allrcs scr\"eÍs -982. 721,37 -832.255, 00 

b)Tributs -11.899,91 16.176,89 

e) Perducs, dcteriorament i variació de prmisions per operacions de les activítats 13 .e 10.210,00 -18.328,40 

7. Amortització dr l'i111mobilitzat 5i6 -149.390,30 -119.901,26 

8. Subvencions, donndons I lkgals trospassats al rcsultat 11.n 18.575,16 18.575,16 

9. Altres rrsulfals 13.f -30.135,16 40.910,23 

1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 2.472.659,02 2.259.779,06 

10. Tng1·essos nnuncrrs 9.121,93 11.974,80 

a) De wlors negociables i altres instruments financcrs 9.121,93 11 .974,80 

n. l) En Entítats del b,rup i as sociades 14 9.121,93 11.974,12 

a.2) En tcrcers 0,68 

l l. Drspescs finanrcHs -75.167,70 -66.504,17 

a) Pcr dcutes amb tercers -75. 167,70 -66.504,17 

H) RESULTAT FINANCER (10+11) -66.045,77 -54,529,37 

lll) RESULTATS ADANS D'IMPOSTOS (I+IT) 2 . .f06.613,25 2.205.249,69 

12. 11111JOstos sobre heneficis 12.b 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111+12) 2,406.613,25 2.205.249,69 

La memoria adiunta fonna part deis comptcs ammls 
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• 
Fundació 
Merce Fontanilles 

FUNDACIÓ MERCE FONT ANILLES DE MANEJAMENT 

DE SERVEIS I D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Número de rcgist.-e 578 Nll<': G 59?78932 

Estats normals de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis 
acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019 

{Euros) 

Al Estn t d' ingressos i dcspcscs reconeguts 

Noct,dc la 
2010 2019 nto1ñrli, 

A) ílcsullat dtl C<lmptt dt res,dtats 2A06.61J,25 2.205.249,69 

In2resso.s i despeses inqn1tn1sdircct1m1t 11t a pnlri111011i nel 

l. Sul}\'cncions, 0000.ciom; i Uc,gats n:::b111s 11.a. i 11. b 350573,28 27 1.684, 14 

U) Totnl in¡rcuos i dupests imputtUs dirct1rm1cnt en d 

p t lrimoni nct (1) JS0.57J,l8 171.68•,14 

Transícrintit-s :1I com ple de result:Us 

11. Sub\'c:ncions, don:icions i lk:gats n.·bn1s 11.o i 11. b -271.684,14 -325.263,23 

C) Totid lnnsfcr~nciu al c•n1ptc de re.sultau (11) .271.68.J,I.¡ -325.263,23 

TOTAL INGRESSOS I DESPESES llECONEGUTS (A+D+CJ 2.485.502,39 2,)51.670,60 

B} Estnt tota l de can vis en el patrimoni net 

Fons 
E..xccdcnts 

E:m.•<k1lt de 
dot3CUJ11al 

d\:..,.crcicis 
l1cxe1cici 

:mtcrion 

A) SALDO, FINAL J)E L' ANY 2018 152.909,75 5.757.494.39 285.894A2 

J. Ajusta,ncnls ocrc,uwi.sdecritcri 2018 iantcriorJ 

11. Aiust:aruents pcrcnors 2018 ianti:rion 

O)SALDOAIUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 151.909,75 5.757.494,39 285.894,H 

l. faccc:knt de rc.xcrcici 2.205.209,69 

U TOlal incm:ssos i dcsocscs rcctml'ffuts en el oolrimcmi nct 

111. Opcr.icioos de p.itrimoni nct 

l . Augmcnls do fons dotacionals/fons soci~J,Jfons cspcci:ds -
2. (-) Rcduccioos de fons d01nciomds/fons S(](inls/lbns cspcci.i!s -
3. Comcrsió de passius Maneen: en p:urimoni nct (condon;,ció de do:utcs) -
4. Altn:s aport:.cions 

IV. Altn:s \·añacious del o.ltrimoni. m:t - 2&5.&94,42 ·285.894,42 

CJ SALDO, FINAL DEL' AN\' 2019 152.909,75 6.0-IJ.3ll8,8 1 2.105.249,69 

l. Ajus1:uncms ocr coo,'ls de critcri 2019 i anl~rion 

11. Ajust:uncnts r>ercrrors 2019 i Mtcriors -
D) SALDO AJUSTAT, INICI Df. l)ANY 2020 152.909,75 6.0-13.388,81 2,205.24969 

J. faccdcnt de l'exc,cici 2.406.613,25 

11.Tolal in_llressos i dcsocscs n:conceuts en el u.,trimoni ncl -
111. Opcr.tcions de patrimoni ncl 

l. Ausmcnts de fons douct0f13Js/fons soci;ds/fons cspcci.lls 

2. (·) Rcduccions de fons dOlacionaJslfons soci..,ls/fons cspccials 

3. Com·crsi6 de passius fin:'UlCCrs en p:'llrimoni nct (c:ondonaCtó de ckutcs) 

4. Ahrus :ipart..1eions 

IV. Alcrcs \"arfacions del o:itrimoni nct 2.205.249,69 -2.205.249,69 

E) SAWO, FINAL DEL' ANY 2020 152,909,75 8.248.638,SO lA06.61J,25 

Subvtncions, 
don;icions i 

Ucgats rebuu i TOTAL 
altrcs 

:i.justmncnts: 

325.263,13 6.521.561,79 

325.263123 6.521 .561,79 

2.205.249,69 

-H.579,09 -53.57~,0'J 

-

271.684,14 8.673.232,39 

271.684,14 8.673.232,39 

2.406.6 13,25 

78.889,14 78.889,14 

350.573,28 ll.158.7J4,78 



Fundadó 
Merce Fontanilles 

FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT 

DE SERVEIS I D'INICIA TIVES SOCIALS "M.F." 
Níimcro de ,·cgistre 578 NIF: G 59978932. 

Estats de tluxos d'efectiu corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2020 
i 2019 

(Euros) 

No1c1dc la 
2D2D 2019 111cmñri~ 

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

l. Resullnl ele l'cxcrdci nb:rns d'impostos l.406.613,25 2.205.249,69 

2. Ajuslmnenls del l"Csultnt 216,786,07 133.273,64 

a) Amo1tització de l'immobílitzat (+/-) 5 i 6 149.390,30 119.901,26 

e) Subvcncions traspassadcs (-) 1 l.a -18 .575,16 -1!1. .575,16 

e) lngressos finnnccrS (-) -9.121,93 -11.974,80 

1) Dcspcscs fin:incercs (+) 75.IG7,70 66.50.i, l 7 

g) Altres ingressos i dcspescs (+/-} )9.925.16 -22.5111,83 

3. C:rnvis en el rnpitnl corren! 1.439.070,14 -2.276.669,70 

a) Deutors i nitres comptcs a cobrar(+/-) 1.279.756, 13 -1.857.326,89 

b) Altres actius corrcnts (+/-) 109.926,60 -709,8511,97 

e) Creditors i allres comptcs a pagar(+/-) 48.220,55 299.578,50 

d) Alln:s p:i.ssius corr~n,s (+/-) I.J65,R6 -'J.062,34 

-1. Altres íluxos d'efec1iu de les nctivilnls d'exploti\tió -66.0-15,77 -54.529,37 

a) Pngamcnt d'intcressos (-) -75.167,70 -66.50~,17 

b) Cobmmcnt d'ü1tcr;;ssos (+) 9.121,\13 11.974,80 

S. Fho::os d'cícctiu de lts t1elivil:us d'cxplot:u:ió (+/-1+l-2+/-J+/-4) 3.996.423,69 7.324,26 

D) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 

6. Pngnmenls pcl" im·cl"sions H -997.960,l l -705.221,71 

a) Entitats del gmp i nssociadcs 11.b i e -334.685,11 

a) Jmmobilítzat inlnngiblc 6 -24g,6J0,SO 

b) lmmobilitznt mal~rial 5 -404.667,11 -r.77.336,92 

e) Allri;s uctius financcrs 8.b -9.977,09 -27.1111.4,79 

7. Cohmucnt pcr desinvérsions (+) 102.589,-1S 163,016,2! 

a) Empr~scs del grnp i associades 8.b ic 163.016,21 

b) Altrcs actius financcrs 11.b i e J02 .5R9,45 

8. fluxos d'dediu de les ncti\'itl\ts d'in,·cl"sió (7-6) -895.370,66 -542.205,50 

C)FLUXOS D'EFECTIU DELES ACTIVITATS DE FINANCAMENT 

10. Coh rnmenls i 1rngnmcnls pel" ínstruntents de 1>nssiu fin:mrc1· -1. S00.S 75,29 1.010.184,76 

a) Emisió: 342.130,06 1.496,931.44 

l. Dcuh:s .unb 1:ntitals de crédit (+) 342.130,06 1.496.931.44 

e) Ocrnlució i amortirzació dc -1.842.705,35 -'l86.746,68 

l. Dcutcs nmb cntilals <lc cr~dit (·) 11 ai b -1.842.71}~,35 -.186.746,68 

1 l. Flu.tos d'eíectiu de les arth·itats de fin:m~nmenl (+/-9+/-10) -1.500,575,29 1.010.184,76 

D) EFECTE DE l..ES VAIUAClONS DELS TIPUS DE CANVI 

E) AUGMENT/ DJSl\tJNUClÓ NETA DE L'EFECTIU O l<:QUI\'ALENTS (+J-5+/-S+J-11+/-D) 1.600.477,74 475.JOJ,52 

Efuctíu o cquiv:ilcnts al co111cm;amcnt de l'c~crdci 900.532.11 425.22859 

Efoctiu o cqui,·alcnls al final de l'c.xcrcici 2.501.009,85 900.532,ll 



Fundació 
Merce Fontanilles 

FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANETAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIA TIVES SOCIALS "M.F." 

Memoria normal 

1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

La FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." (d'ara endavant, la Fundació) va ser fundada per 
l'Associació ESTREP el mes de juny de 1991, amb l'encarrec de desenvolupar la 
gestió tecnica de tots els recursos assistencials que havia anat creant des de 1987. 

Es traba inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques del Depaitament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya amb el número 578. L 'Entitat es traba subjecte a la llei 
4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les 
persones jurídiques que regula, entre d'altres, les fundacions privades de la 
Generalitat de Catalunya i a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de "Régimen Fiscal 
de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo". 

L'objectiu principal de la Fundació es centra en l'abordatge de les problematiques 
socials, tot prioritzant les drogodependencies i altres situacions de marginalitat. 

És un tret característic de la Fundació potenciar intervencions integradores del teixit 
social en col· labora ció amb les dif erents xarxes de salut, treball, justícia, 
ensenyament, lleure, esport, etc. 

Amb data 19 de desembre de 2007, la Fundació va executar part del seu "Projecte 
d'Escissió parcial sense rnodificació de dotació fundacional" i, en conseqi.iencia, va 
aprovar la escissió parcial a favor de varies entitats vinculades. 

L'esmentada escissió va comportar el traspas de varis immobles així com la 
subrogació deis drets i obl igacions derivats de les relacions jurídiques dimanants 
d'aquests elements patrimonials cap a les entitats vincularles. La diferencia de valor 
resultant entre els actius i passius escindits van representar per a l'Entitat un 
increment de la seva dotació fundacional i la formalització d'un deute amb l'entitat 
fundadora (veure nota 15). 

La Fundació aplega un total de 25 socis (Associació Estrep) i 293 persones entre 
treballadors contractats, voluntaris, personal en practiques i col· laboradors diversos. 

Els programes desenvolupats durant l'any 2020, de caracter assistencial i 
ocupacional, són els següents: 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEIAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS 11M.F. 11 

Memoria normal 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

• Servei de gestió i suport ( carrer Traja, 14 - 08004 Barce1ona). 

• Centre d'Acollida ESTREP, en conce1t ambla Direcció General d'Atenció a la 
Infancia i l' Adolescencia. 

• SAEJ: Servei d' Acompanyament Especialitzat a Joves tutelats i extutelats, amb 
la Direcció General d' Atenció a la Infancia i l' Adolescencia Barcelona i SAEJ 
Tarragona (carrer Traja~ 14- 08004 Barcelona). 

• PAJ Barcelona: (Tutelats/Assistits) Pisos de joves en processos d'emancipació, 
amb la Direcció Genera] d 'Atenció a la Infancia i l' Adolescencia. 

• Centre d' Acollida Raimat, en concert amb la Direcció General d' Atenció a ]a 
Infancia i I' Adolescencia. 

CRAE Lledoners, amb la Direcció General d' Atenció a la Infancia 
1 'Adolescencia. 

• Centre de Primera Acollida Santa Digna., amb concert amb la Direcció General 
d 'Atenció a la Infancia i 1 'Adolescencia. 

• P A: Pis d 'acollida per a malalts de Sida, amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i famílies. 

• Programa de Suporten Medi Obett Tractament de toxicomanies en medi obert. 
Departament de Justícia i ]'Obra Social la Caixa. (Centre Penitenciari de Dones de 
Barcelona). 

• Pis de Joves a! 'Hospitalet de Llobregat. Direcció General d' Atenció a la Infancia 
i l' Adolescencia (Barcelona). 

• UDV: Unitat Depenent del Vallés. Departament de Justícia. (Sabadell). 

• IPI: Servei d' itineraris de protecció individualitzats pera adolescents de 16 i 17 
anys. Servei gestionat mitjanvant UTE FMF-RESILIS. 

• PIL: Programa d'Inclusió Laboral per a adolescents de 16 a 21 anys. Servei 
gestionat mitjan9ant UTE FMF- Resilis. 
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Memoria normal 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

• Servei de Suporta la Vida Autonoma (SA VA) pera persones amb VIH 

• Servei de Mediació Intercu)tural en centres educatius de justíciajuvenil (Amb el 
Departament de Justicia) 

• Equips de Valoració del Maltractament Infantil a Barcelona Comarques i Lleida. 
Ambla Direcció General d'Atenció a la Infancia. 

• Programes d'Orientació laboral i formació; Agencia de Col· Iocació, Programa 
Incorpora, Programa Re-Incorpora, Punts Formatius, Programa Labora i Formació 
Labora i Servei de Dinamització d'espais de Recerca de Feina. Activa l'Ocupació 

Els usuaris i beneficiaris deis programes descrits són principalment els col· lectius de 
r infancia, l1adolescencia i la família, persones drogodependents, gent gran, persones 
amb disminucions i altres grups amb risc d1exclusió social (veure nota 13). 

Durant l 'any 2020 els usuaris atesas han estat 6.138 (5.072 usuaris a l 'exercici 
anterior). 

Es tracta d' una Fundació de ti pus assistencial, autoritzada pel Conseller de J ustícia 
en data 28 de novem bre de 1991. 

La representació, govern i administració de la Fundació són atribuns de forma 
exclusiva al Patronal de la Fundació, d'acord ambla legislació vigent i els estatuts. 

Des de gener de 2020, la seu social radica al carrer Traja, 10-20 de Barcelona. 

Situació COVID 

Amb motiu de les circumstancies excepcionals esdevingudes ambla publicació del 
Reia 1 Decret 463/2020 en data 14 de mar9 de 2020, pel que es declara 1 'estat d' alarma 
per la gestió de la situació sanitaria generada pel coronavirus (Covid-19) i que va 
entrar en vigor al mateix dia 14 de mar9, manifestem que: 

L'activitat de l'Entitat en la mesura del possible continua amb certa normalitat. Pel 
que, s' ha portat a la practica la implementació de mesures organitzatives per la gestió 
de la crisis, tan individuals (gestió de situacions de contagis o a'illament) com 
col· lectives. Les següents mesures, han resultat perfectament compatibles amb la 
continu'itat de l 'activitat, principalment, han sigut les següents: 
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Número de registre: 578 
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- S'ha introdui't el teletreball de cara a garantir la seguretat deis seus empleats, sense 
necessitat de la realització d'establir altres mesures extraordinaries significatives. 

- S'ha treballat de cara a garantir el subministrament deis serveis basics pel 
manteniment de l 'activitat. 

- No ha sigut necessari la realització de grans inversions o despeses addicionals a 
causa del estat d'alarma. 

- L'Entitat no preveu la possibilitat d'incompliment d'obligació contractual alguna, 
i per tant no preveu cap conseqi.iencia derivada de la manca de compliment 
contractual a causa de )'epidemia. 

- La situació actual pot augmentar el risc vinculat al credit, realitzant les oportunes 
gestions de cara a realitzar-los en el curt termini i millorar la posició deutora de 
l'Entitat. 

2.- BASES DE PRESENT ACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) Imatge fidel 

Els comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables de l'Entitat, i 
es presenten d'acord amb l'establert en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, 
pel qua! s'aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legals 
en materia comptable obligatories amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Entitat. 

Els esmentats comptes anuals han estat preparats a partir deis registres comptables 
de l'Entitat i de les següents Unions Temporals d'Empreses (veure nota 17): 

Nom Participació Aportació Constitució 
U.T.E. Functació Merce 

Fontanillcs - Fundació Resilis, 50% 3.000,00 30/06/2016 
Llei 18/1982, de 26 de maig 

U.T.E. Fundació Mcrce 
Fontanilles - Fundació Rcsilis, 

50% 3.000,00 15/l 0/2018 
Llei 18/1982, de 26 de maig-

UTE 16-20 
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b) Principis compta bles 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Els principis i criteris comptables aplicats pera l'elaboració d'aquests comptes 
anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memoria. Tots els 
principis comptables obligatoris amb incidencia en el patrimoni, la situació 
finan cera i els resultats s' han aplicat en l 'elaboració d, aquests comptes anual s. 

e) Comptes anuals 

D'acord ambla legislació vigent, l 'Entitat presenta els seus comptes anuals segons 
el model normal. 

d) Comparació de la informació 

No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici 
amb les del precedent. 

e) Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades 

La informació compresa en aquests comptes anuals és responsabilitat del Patronat 
de I 'Entitat. 

En els comptes anuals de l'Entitat corresponen a l'exercici acabat el 31 de 
desembre de 2020, s'han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades pel 
Patronat de l'Entitat per valorar alguns actius, passius, ingressos i despeses que 
figuren registrats en aquests. Basicament, aquestes estimacions es refereixen a la 
vida útil deis actius materials, a la valoració d'alguns actius financers, així com 
l'estudi del deteriorament dels credits atorgats a tercers i a entitats vinculades. 

Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació 
disponible a la data de formulació d' aquests comptes anuals sobre fets analitzats, 
és possible que esdeveniments futurs obliguin a modificar-les al 'alya o a la baixa 
en els proxims exercicis, es faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del 
canvi d'estimació en els corresponents comptes de resultats futurs. 

3.- APLICACIÓ DELS RESUL TATS 

La proposta de distribució del resultat deis exercicis finalitzats a 31 de desembre de 
2020i2019, formulada pel Patronat, és la següent: 
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Base c:lc repHl'timcnt: 
Exceden! de l'exercici 

Aplicació: 
Romanen! 

4.- NORMES DE REGISTRE I V ALORACIÓ 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Euros 

2020 2019 

2.406.613,25 2.205 .249,69 

2.406.613,25 2.205.249,69 

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats pera la preparació 
deis comptes anuals adjunts són els següents: 

a) Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pe! seu cost d'adquisició i, 
posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització 
acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i de les perdues per 
deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb 
vida útil indefinida no s'amortitzen, pero es sotmeten, almenys un cop a l'any a 
un test de deteriorament. 

Les aplicacions informa.tiques es valoren al seu cost d'adquisició i 
s'amortitzen linealment durant el període de 4 anys en que es preveu la seva 
utilització. Les despeses de manteniment de les aplicacions informatiques es 
consideren com a despesa en el moment que es produeixen. 

b) Immobilitzat material 

L' immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d'adquisició, que inclou totes 
les despeses addicionals directament relacionades amb els elements de 
I' immobilitzat adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin 
directament atribu'ibles a l' adquisició de l'actiu, sempre que requereixin d'un 
període de temps superior a un any per estar en condicions d ' ús . De l'esmentat 
cost d'adquisició es dedueix l'~mortització acumulada i qualsevol perdua per 
deteriorament experimentada. 
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Les despeses d'ampliació, modernització o millares que representin un augment 
de la productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deis 
béns, es capitalitzen com majar cost deis corresponents béns. Al contrari, les 
despeses de reparació i manteniment incorreguts durant l'exercici s'imputen a 
resultats. 

L' amortització deis elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre 
valors de cost, seguint el metode lineal, aplicant els següents coeficients en funció 
de la vida útil: 

Cocficíents 

Cons truccions i obres 3%- 4%- 12% 
Instal · lacions 10%- 12% 
Maquinaria 10% 
M obiliari 10% 
Equips peral proccssameot d'informació 25% 
Altre immobilitzal 10% 

e) Deteriorament de valor de l'immobilitzat material e intangible 

En la data de cada balani; o sempre que existeixin indicis de perdua de valor, 
l'Entitat revisa els imports en llibres deis seus actius materials e intangibles per 
determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una perdua per 
deteriorament de valor. 

Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula a l'objecte de 
determinar l'abast de la perdua per deteriorament de valor (si n'hi hagués). 

Encasque l'actiu no generi fluxos d 1efectiu per ell mateix que siguin independents 
d'altres actius, l'Entitat calculara l1impo11 recuperable de la Unitat Generadora 
d1Efectiu a la qual pertany l'actiu. 

L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de 
venda i el valor en ús. 

Per estimar el valor en ús, l'Entitat prepara les previsions de fluxos de tresoreria 
futurs abans d1impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant tipus de 
descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la valoració 
temporal deis diners i deis riscos específics associats amb l'actiu. 
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Per aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents, 
l'import recuperable es determina pera les unitats generadores d'efectiu a les quals 
pertanyen els actius valorats. 

Les perdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau, 
per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor 
comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les perdues per 
deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, 
excepte en el cas de procedir d'un fons de comen;, si hi ha hagut canvis en les 
estimacions utilitzades per determinar l'import recuperable. La reversió d'una 
perdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit 
que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no pot excedir l'import, net 
d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagués reconegut previament 
l'esmentada perdua per deteriorament. 

d) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

Arrendaments operatíus 

Es tracta d'un acord mitjam;;ant el qual l'arrendatari té dret a usar un actiu durant un 
període de temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una serie de 
pagaments o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de caracter financer, i es 
comptabilitza com un ingrés i una despesa en l'exercici en que es meriti. 

e) Instruments financers 

Actius financers 

Els actius financers es reconeixen en el balan,¡; quan es porta a terme la seva 
adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els 
costos de l'operació, amb excepció deis actius financers mantinguts pera negociar, 
en els quals els costos de la transacció que els siguin directament atribuibles es 
reconeixeran en el compte de resultats de l'exercici. 

Els actius financers mantinguts per 1 'Entitat es classifiquen com: 

- Préstecs i partides a cobrar: correspon a credits comercials originats per l'Entitat 
a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el cobrament dels 
quals és de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat 
actiu. 
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Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat reconeixent en el compte de 
resultats els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes efectiu. Quan el 
venciment d'aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu valor nominal. 
Les corresponents perdues per deteriorament es doten en funció del risc que 
presentin les possibles insolvencies pe! que fa al seu cobrament. 

També s'inclouen dins d'aquesta categoria les fiances i diposits, que figuren 
valorats al seu valor de constitució. 

- Actius financers a cost: correspon a valors mobiliaris que figuren valorats a 
preu d'adquisició, incloses les despeses inherents a la mateixa. En cas de ser 
necessari, es doten les opo1tunes provisions per a la depreciació deis valors 
mobiliaris. 

L'entitat no pot reclassificar cap actiu financer inclós inicialment en la categoria 
de mantinguts pera negociar a altres categories ni a l'inrevés, llevat quan escaigui 
qualificar l' actiu com a inversió en el patrimoni d 'entitats del grup, mu ltigrup i 
associades. 

Deteriorament d'actius financers 

L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels 
fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interes efectiu original. 
Les inversions a curt termini no es descompten. 

Les perdues per deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el 
compte de resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'import 
recuperable pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb 
posterioritat al moment en el qua! la perdua per deteriorament va ser reconeguda. 

Passius financers 

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els 
costos de la transacció atribu'i'bles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els 
passius financers es cornptabilitzen al seu valor amottitzat registrant la diferencia 
entre el cost i el valor de rescaten el compte de resultats sobre el període de durada 
del préstec en funció del tipus d'interes efectiu del passiu. 
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Els passius amb venciment inferior a 12 mesas comptats a partir de la data del 
ba]an9 es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior 
es classifiquen com passius no corrents. 

No obstant el que assenyala el paragraf anterior, els debits per operacions 
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes 
contractual, inclosos els debits amb les Administracions Públiques, es valoren pel 
seu valor nominal. 

f) Efectiu i altres mitjans Iíquids equivalents 

L'efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen Fefectiu en caixa i bancs 
i els diposits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos 
des de la data d'adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a 
variacions significatives de valor per les seves característiques intrínseques. 

g) Transaccions en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda estrangera son registra des en euros d' acord amb el 
tipus de canvi a la data de la transició. Les perdues o guanys derivades de les 
transaccions en moneda estrangera es registren en e] compte de resultats 

Els comptes a pagar en moneda estrangera son valorades de nou i convertides a 
euros segons el tipus de canvi vigent al tancament de l'exercici. Les diferencies 
de can vi no real itzades provinents d 'aquestes operacions son recollides en el 
compte de res u ltats. 

h) Impostos sobre beneficis 

L'Entitat esta acollida al regim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al 
Mecenazgo" i en conseqüencia exempta de tributació de l'Impost sobre Societats. 
Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l'exercici d'una 
activitat classificada coma económica aliena a l'objecte o finalitat de l'Entitat. 

En aquest cas la despesa per l'Impost sobre Societats de l'exercici es calcularía en 
relació al resultat economic de les esmentades activitats abans d' impostas i aquest 
s'incrementaria o disminuiria, segons correspongui, amb les diferencies 
''permanents" o "temporaries" a efectes de determinar l'impost meritat en 
l 'exercici. El ti pus de gravamen aplicable a les operacions no exemptes és del 
10%. 
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La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjarn;ant la 
suma de l'impost corren!, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de 
gravamen sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les bonificacions 
i deduccions que fiscalment siguin admissibles, més la variació deis actius i 
passius per impostas diferits comptabilitzats. En aquest sentit, l'impost corrent és 
l'import estimat a pagar o a cobrar, conforme als ti pus impositius en vigor a la data 
del balan<;. 

La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de resultats, 
excepte quan aquest impost esta relacionat amb partides directament reflectides 
en el patrirnoni net, en aquest cas l'impost es reconeix també en el patrimoni net. 

i) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos 

L'IVA suportat no dedui'ble forma part del preu d'adquisició deis actius corrents i 
no corrents, així com deis serveis, que siguin objecte de les operacions gravades 
per l'impost. Les regles sobre l'IV A supo11at no dedui'ble són aplicables a 
qualsevol altre impost indirecte sup01iat en l'adquisició de béns o serveis, que no 
siguin recuperables directament de la Hisenda Pública. 

L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per 
aquest impost o de I' impoti net obtingut en la venda o disposició per altra via en 
el cas de baixa de l'actiu no corrent. 

Les regles sobre l'IV A repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte 
que gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a través 
de la Hisenda Pública. 

j) Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de 
meritament amb independencia de la data de cobrament o pagament. 

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar 
i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc 
ordinari de l'activitat, menys descomptes, IVA i altres impostas relacionats amb 
les vendes. 
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Les vendes de béns es reconeixen quan s 'han transferit al comprador tots els riscos 
i beneficis signifícatius inherents a la propietat deis béns. E ls ingressos per 
prestacions de serveis es reconeixen igualment considerant el grau de realització 
de la prestació a la data del balany, sempre i quan el resultat de la transacció pot 
ser estimat amb fíabilitat. 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en 
funció del principal pendent de cobrament i el tipus d'interes efectiu aplicable, 
que és el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg 
de la vida prevista de l'actiu financer amb l'import amb )libres net de l'esmentat 
actiu. 

k) Despeses de personal 

Excepte en el cas de causa justificada, l 'Entitat esta obligada a indemnitzar als 
seus treballadors indefinits quan són acomiadats. Davant l'absencia de qualsevol 
necessitat previsible de finalització anormal del treball i ates que no reben 
indemnitzacions aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntariament de la 
seva feina, els pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a 
despesa en el moment que es produeixen. Pels treballadors eventuals i d'acord 
amb el que estableix la normativa vigent en relació amb les indemnitzacions a 
pagar al fínalitzar la seva relació laboral, la Fundació ha efectuat una provisió de 
1 O dies de salari per cada any de servei deis mencionats treballadors. 

1) Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s'imputen a resultats en 
funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament. 

Les subvencions, donacions i llegats de caracter monetari es valoren pel valor 
raonable de l'import concedit i les de caracter no monetario en especie es valoren 
pel valor raonable del bé o servei rebut. 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables 

Es comptabilitzen inicialment, amb caracter general com un ingrés directament 
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la 
seva finalitat: 

Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar deficit 
d'explotació s'imputen coma ingressos de l'exercici en que es concedeixen. 
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Quan es concedeixen per finarn;ar despeses específiques s'imputen com a 
ingressos en el mateix exercici en que es meritin les despeses que estiguin 
finarn;ant. 

Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica s' imputen 
com ingressos del l'exercici en que es reconeguin. 

Quan es concedeixen per finam.;ar la cancel·Iació de deutes s'imputen a 
ingressos de 1 'exercici en que es produeixi aquesta cancel· lació, excepte quan 
s'atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la imputació es 
realitzara en funció de l'amo1iització del bé finarn;at. 

Quan es concedeixin per adquirir actius de I 'immobilitzat intangible, 
material, i inversions immobiliaries, s'imputen coma ingressos en l 'exercici 
en proporció a la dotació de l'amortització efectuada en aquest període per 
als esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció 
valorativa per deteriorament o baixa del balan9. 

Tot i amb aixó, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts 
directarnent per incrementar el fons social de l'Entitat o per compensar deficits 
d 'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren directament en els 
fons propis de l 'Entitat, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat 
que es tracti. 

Subvencions, donacions i llegats reintegrables 

Es registren com a passius de l 'Entitat fins que adquireixi la condició de no 
reintegrable. A aquests efectes, es consideren no reintegrables quan existeixi un 
acord individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, es compleixin les 
condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables 
sobre la recepció de la subvenció, donació i llegat. 

m)Transaccions amb parts vinculades 

A l'efecte de presentació deis comptes anuals, s'entendra que una altra entitat 
forma pati del grup quan ambdues estiguin vinculades per una relació de control, 
directa o indirecta, analoga a la prevista en l'article 42 del Codi de Comen; per als 
grups de societats o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol mitja 
per una o diverses persones físiques o jurídiques que acturn conjuntament o es 
trobi sota adre9a única per acords o clausules estatutaries. 
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Les operacions entre entitats del mateix grup, amb independencia del grau de 
vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d'acord 
amb les normes generals. 

En conseqüencia, amb caracter general, els elements objecte de la transacció es 
comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu 
acordat en una operació diferís del seu valor raonable, la diferencia haura de 
registrar-se atenent a la realitat económica de l'operació. La valora ció posterior es 
realítzara d'acord amb el previst en les corresponents normes. 

5.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

La composició i el moviment d'aquest capítol deis balanyos adjunts per als exercicis 
anuals acabats a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 

Euros 
Saldo a Altes Saldo a Altes Saldo a 

31.12.18 (Dotacions) 31.12.19 (Dotacions) 31.12.20 

Cost: 
Terrenys i béns naturals 52.862,42 - 52.862,42 - 52.862,42 

Construccions 2.429. 720,58 85.000,00 2.514.720,58 39.471,98 2.554. 192,56 

Maquinária 56.383,01 - 56.383,0 1 - 56.383,01 

Altrcs instal·lacions i utillatge 669.373,58 8.750,96 678. 124,54 14.305,84 692.430,38 

Mobiliari 284.489,75 63.475,59 347.965,34 - 347.965,34 

Equips pera proccssament d'informació 246.662,66 10.560,68 257.223,34 . 257.223,34 

Altre immobilit;,;at 14.673,63 - 14.673,63 - 14.673,63 

Immobilitzacions en curs 1.485.297,05 509.549,69 1.994.846,74 350.889,29 2.345. 736,03 

5.239.462,68 677.336,92 5.916.799,60 404.667,11 6.321.466,71 

Amortitznció acumulnda: 
Construccions -1.150.523,53 -88.338,80 -1.238.862,33 -117.055,45 - 1.355.917,78 

lv! aquinaria -56.383,01 . -56.383,01 - -56.383,01 

Altres instal·lacions i utillatge -602.269,50 -1 3.862,58 -616.132,08 -14.478,84 -630.610,92 

Mobiliari -255.421,70 -3.724, 11 -259.145,81 -10.162,46 -269.308,27 

Equips pera proccssamcnt d'informació -215.896,01 -11.879,05 -227.775,06 -7.242,86 -235.0 17,92 

Altre immobilitzat -13.317,06 -532,64 -13.849,70 -450,69 -14.300,39 

-2.293.810,81 -118.337, 18 -2.41 2.147,99 -149.390,30 -2.56 1.538,29 

Saldo net 2.945.651,87 3.504.651,61 3.759.928,42 

La totalitat de l'immobilitzat material esta afecte directament a les activitats de 
l'Entitat i esta situat dins el territori de Catalunya. 
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A 31 de desembre de 2020i 2019, un detall del valor de cost dels actius totalment 
amortitzats és el se güent: 

Euros 

2020 2019 

Construcions 42.742,23 42.742,23 

Maquinaria 56.383,01 56.383,0l 

Altres instal.lacions i maquinaria 604.958,22 587.334,19 

Mobiliari 246.652,18 246.652,18 

Eqt1ips pcr al processamenl d'informació 194.441,33 194.441,33 

A ltre immobilitzat 9.891,55 9.891,55 

1.155.068J52 1. 137 .444,49 

b} Béns en garantía 

A 31 de desembre de 2020i2019, l' Entitat disposava de béns del seu immobilitzat 
material en garantia de quatre préstecs hipotecaris (veure nota 9.a). 

Aquests béns són: l'immoble destinat a Centre d} Acollida de menors a la Jocalitat 
de Sant Salvador de Guardiola; dos immobles adquirits durant l, exercici 2007, 
que s'han destinat al serveis de pisos assistits de joves tutelats a !'Hospitalet de 
Llobregat i a Barcelona; i un immoble adq uirit en l 'exercici 2017 a Les Franqueses 
del Valles, per ubicar-hi el Centre d' Acollida de Santa Digna. 

e) Subvencions i donacions de capital 

Una part de les inversions efectuades per l 'Entitat han estat finan9ades m itjarn;ant 
subvencions i donacions de capital (veure nota 11.a). 

d) Política d'assegurances 

La política d'assegurances de l'Entitat és formalitzar polisses d'assegurances per 
a cobrir els riscos a que estan subjectes els elements de l' immobilitzat material. 
La cobertura d'aquestes polisses es considera suficient. 

e) Immobilitzat material adquirit a entitats del grup 

Un detall del saldo total d'immobilitzat material que I'Entitat ha adquirit a entitats 
del grup a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 
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2019 

Amortització Valor net Amortització Valornct 

Béns Cost acumulada comptable Cosl acumulada comptable 

Construccions 179.564,70 -119.060,83 60.503,87 179.564,70 -112.780,73 66 .783,97 

A 11 res instal · lacions 420.778, 19 -330.190,35 90.587,84 420.778, 19 -324.602,42 96.175,77 

600.342,89 -449.251,18 151.091,71 600.342,89 -437.383,15 162.959,74 

f) Immobilitzat en curs 

L'import registrat a aquest epígraf del balanc;: adjunt correspon, basicament, a la 
compra i reforma de la finca Santa Digna a Les Franqueses del Vallés, on s'ubicara 
un Centre d' Acollida entre altres activitats. Tal i com s'ha comentat al punt 5.b) 
anterior, aquesta obra esta en garantia de un préstec hipotecari. La finalització de 
la reforma esta prevista per l' any 2021 . 

6.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

La composició i el moviment d'aquest capítol dels balan90s adjunts per als exercicis 
anua Is acabats a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 

Euros 

Saldo a 
Altes 

Saldo a 
Altes 

Saldo a 

31.12.18 31.12.19 31.12.20 

Cost: 
Aplicacions informatiques 45.080,25 - 45.080,25 248.630,80 293.711 ,05 

Amortització acumulada: 

Aplicacions infonnatiques -43.516, 17 -1.564,08 -45 .080,25 - -45.080,25 

Saldo nct 1.564,08 - 248.630,80 

La totalitat del 'immobilitzat intangible esta completament amortitzat i en ús, excepte 
els 248.630,80 euros d'altes de l'exercici 2020, que són un acompte d'un nou 
programa informa.tic que entrara en funcionament durant l'exercici 2021. 

- 1 6- ( . 



' 

V 
✓\ 

Fundació 
Merce Fontanilles 

FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANETAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS 11 M.F. 11 

Memoria normal 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

7.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

a)Arrendaments operatius 

Despeses per arrendaments 

Dins l'epígraf "Arrendaments i cimons" deis comptes de resultats adjunts s'hi 
registren despeses per arrendament. Un detall deis arrendaments vigents a 31 de 
desembre de 2020 i 2019 és el següent: 

Euros 

Objecte Venciment 2020 2019 

Local Centre d'Urgencies Lledoncrs - 34.284,32 34.033,08 

Pis Ronda Guinardó - 20.414,40 19.700,21 

Pis Malalts de Sida - 12.000,00 12.000,00 

Centre Santa Digna - 60.570,25 1.988,98 

UTE's FMF-Fundació Resilis - 447 .576,1 3 381.480,32 

Projecte Labora - 8.712,00 8.500,60 

Allres - 2,00 4.534,27 

583.559,10 462.237,46 

Rentings element de trnnsport Varis 60.222,92 71.064,44 

Rentingequips infonnalics Varis 3.645,52 28.868,59 

Renting maquinaria Varis 37.244,87 12.377,59 

684.672,41 574.548,08 

8.- ACTIUS FINANCERS 

Un detall de les categories i classes deis actius financers, sense incloure els saldos 
amb les administracions públiques i l'efectiu i altres actius líquids, deis balanc;:os 
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent: 

lnstrnmcnts financers a 

1~ 
lnstruments financcrs a llarg termini curt termini Total 

. lnstruments de patrimoni Credits, Dcrivats, Altres Credits, Derivats , Altres 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

lnversions en el patrimoni 1.202,04 1.202,04 601 ,00 601,00 - - 1.803,04 1.803,04 

Préstecs i part ides a cobrar - - 1.068.297,52 716.298,17 4.232.390,91 4.278.051,13 5.300.688,43 4.994.349,30 

1.202,04 1.202,04 1.068.898,52 716.899,17 4.232.390,91 4.278.051,13 5.302.491,47 4.996.152,34 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I 
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Memoria normal 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Durant el present exercici i !'anterior, no s'han produ'it traspassos o reclassificacions 
entre les diferents categories d'actius financers. 

a) lnversions en el patrimoni d'empreses del grnp, multigrup i associades 

Dins d'aquesta categoria d'actius financers es registren e ls següents epígrafs deis 
balanyos adjunts: 

Euros 
Saldo a Altes/ Saldo a Altes/ Saldo a 

31. 12.18 (Baixes) 3 1.1 2.19 (l3aixes) 31.12.20 

Cost: 

l11s truments de patrimoni cmpreses del grup 1.165.374, 19 - 1.165.374, 19 - 1.165.374, 19 

Altrcs instrume11ts de patrimoni 601,00 - 601,00 - 601,00 

1.165.975, 19 - 1.165.975, 19 - 1.165.975,19 

Dctcriuramcnt: 

lnstruments de patrimoni empreses del grup -1.164.172, 15 - - 1.164. 172, 15 - -1.164. 172, 15 

Nct 1.803,04 - 1.803,04 - I.803,04 

Instruments de patrimoni empreses del grup 

Els instruments de patrimoni en entitats del grup es correspon a la inversió de 
3.005,07 participacions d ' un euro cadascuna en la societat ART fNTEGRA T, 
S.L.U., registrades a l seu valor de cost, que representen un percentatge del 100% 
del total del seu capital. 

En anys anteriors, es van realitzar aportacions de capital amb l'objectiu de 
compensar les perdues incorregudes. L ' import total de la inversió realitzada ha 
estat deteriorada per adequar-la al seu valor comptable a 31 de desembre de 2020. 
A 31 de desembre de 2020 el valor acumulat del deteriorament ascendeix a 
1.164.172, 15 euros. 

Art lntegrat S.L.U. té per objecte la prestació de serveis integrals en els sectors de 
la fusteria, electricitat, fontanería, neteja de locals, pintura, etc. El seu domicili es 
traba al carrer Traja, 1 O, de Barcelona. 

Un detall del patrimoni net d'aquesta societat a 3 1 de desembre de 2020 i 2019 
és e l següent: 

-18-
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Merce Fontanilles 

FUNDA CIÓ MERCE FONT ANILLES DE MANEIAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Número de ,·cgistre: 578 

NIF: G 59978932 

Memoria normal 

Euros 

Patrimoni net a 31 de deseml>re de 2020 

Valor 
Capitul Reserves 

Aportacions 
Rcsultat 

Total 

participació % Participació compensar p crdues l'atrimoni Nct 

Em¡1rcses del grup 

Art Integrat, S.L. U. 3.005,07 100,0% 3.005,07 -l.163.385,48 1.163.385,48 - 3.005,07 

Euros 

Pat rimoni nct a 31 de desemore de 2019 

Valor Capital Reserves 
Aportacions 

Resultat 
Total 

participació % Participació compensar perdues Patrimoni Net 

Emprcscs del gru1> 

Art Integral, S,L.U. 3.005,07 l00 ,0% 3.005,07 -1.163.385,48 1.163.385,48 - 3.005,07 

A/tres instruments de patrimoni 

Durant l'exercici 2013 l'Entitat va subscriure un import de 601,00 euros 
d 'aportacions al capital de 1 'entitat Oniarrí Sociedad de Garantía para la Economía 
Social, SGR corresponent a 6 participacions. 

b) Préstecs i partides a cobrar 

Dins d' aquesta categoría d'actius fínancers es registren els següents epígrafs deis 
balarn;,os adjunts: 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I 
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Memoria normal 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Euros 
lnstruments tmancers a llarg tnstruments tmancers a curt 

terrnini termini 

2020 2019 2020 2019 

Invcrsions en entitats del grup i associiules 

Credits a entitats (veure nota 14) 967.966,99 625.944,73 - -
Altres actíus financers (veure nota 14) - - 4.042.613,28 4,049. 950,43 

967.966,99 625.944, 73 4.042.613,28 4.049.950,43 

Invcrsions financercs 

Fiances i diposits 100.330,53 90.353,44 5.576,13 8.165,58 

lmposicions a termini - - - 100.000,00 

100.330,53 90.353,44 5.576, 13 l08.165,58 

Usuaris, patrocinadors i deutors de les aclhitats 

i altrcs comptcs a cobrar 

Usuaris i dcutors per vendes i prestació de serveis - - 184.192,48 119.856,99 

Altres deutors - - 9,02 78,13 

- - 184.201,50 119.935,12 

1.068.297,52 716.298,17 4.232.390,91 4,278.051,13 

La informació sobre els venciments deis credits a entitats del grup i associades és 
subministra a la nota 14. 

lnversions financeres 

Dios d'aquest epigrafs s'hi registren les fiances dipositades, un detall del seu 
moviment durant els exercicis 2020 i 2019 és el següent: 

Euros 

Saldo a A ltes/Oaixes 
Saldo a 

Altcs/Baixes 
Saldo a 

31.12.18 31.12.19 31.12.20 

lnversions fin11nccrcs 

Fiances dipositadcs a llarg termini 62.468,65 27.884,79 90.353,44 9.977,09 100.330,53 

Fiances dipositades a cu11 termini 9.236,67 -1.07 l,09 8.165,58 -2.589,45 5.576, 13 

71.705,32 26.813,70 98.519,02 7.387,64 105.906,66 

Les imposicions a termini meriten un tipus d' interes habitual de mercat. 

Usuoris. patrocinodors i allres deutors de les activitats 

Un detall del moviment deis "Usuaris/es, patrocinadors i altres deutors de l'activitat" 
durant els exercicis 2020 i 2019 ha estat el següent: 

( 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANETAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Memoria normal 

Saldo a 

31.12.19 

Usuaris, patrocinadors i dcutors de les activitats 
lJsuaris 119.856,99 
Altres deutors 78,13 

119.935,12 

Saldo a 
31.12.18 

Usuads, pah·ocinadors i dcuto.-s de les activitats 
Usuaris 234.388,97 

AJlres deutors 78,13 

234.467,10 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Euros 
Altcs Baixes Saldo a 

31.12.20 

731.003,96 -666.668,47 l 84.192,48 

1.998,72 -2.067,83 9,02 

733.002,68 -668. 736,30 184.201,50 

Euros 

Altes Baixes Saldo a 
31.12.19 

644.965,68 -759.497,66 119.856,99 

- - 78,13 

644.965,68 -759.497,66 119.935,12 

9.- PASSIUS FINANCERS 

Categories 

Un detall de les categories i classes deis passius financers, sense incloure els saldos 
amb les administracions públiques, dels balarn;os adjunts, segons normes de registre 
i valoració, és el següent: 

lnstruments financcrs a 
Classes llarg termini Instruments finnnccrs a curt tcrmini 

Total 
Deutes amb entitats de Deutes amb cnt itats de 

Derivats, Allres 
credit crcdit 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Debits i parlides a pagar l. 783.305,46 1.441.175,40 404.088,29 2.246.793,64 934.593,41 777.020,44 3.121.987,16 4.464.989~48 

Durant el present exercici i l'anterior, no s'han produi't traspassos o reclassificacions 
entre les diferents categories de passius financers. 

Dins d'aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs deis 
balarn;os adjunts: 
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D1INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Memoria nm·mal 

Euros 

2020 2019 

Passiu no Passiu 
Total 

Passiu no Passiu 
Total 

corrent corrent corrent corrent 

Dcutcs a llarg i curt termini 

Deutes amb cntitats de crédit l. 783.305,46 404.088,29 2, 187.393,75 1.441.175,40 2.246, 793,64 3.687.969,04 

1.783.305,46 404.088,29 2, 187.393,75 l.44 l.!75,40 2.246, 793,64 3.687.969,04 

Deutes amb entilnts del grup i nssocindes n 

curt termini 

Compte corren! amb entitats del grup i associades 
(veure nota 14) 105,369,83 105.369,83 - - -

105.369,83 105.369,83 - - -

Crcditors per acthitats i altres com11tes a pagar 

Crcditors 601.389,06 601.389,06 - 610.526,34 610.526,34 

Personal (remuncrncions pendents de pag¡iment) 227.834,52 227.834,52 - 166.494, 10 166.494,10 

829.223,58 829223,58 - 777.020,44 777.020,44 

I. 783.305,46 1.338,681,70 3.016.617,33 1.441.175,40 3.023.814,08 4.464.989,48 

a) Deutes amb entitats de credit 

Un detall deis deutes amb entitats de credit és el següent: 
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Fundació 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Concepte 

Préstec amb garantía 
hipotec;i,ia 

Prés tcc amb garantía 
hipotecaria 

Préstec amb garantía 
hipotcc;i,ia 

Préstec nmb ~irantia 
hipotecaria 

Préstee 

Préstec 

Préstec 

Préstec 

Préslec 

Préstec 

Pólissa de Credit 

Pólissa de Credit 

Pólissa de Crcdit 

Pólissa de CrMit-
UTEJMF-RESII.IS 

lntcressos meritats 

Venciment Límit Entitat 

30.09.20 BSCH 

Caja Espaffa 
12.02.22 - de 

Inversiones 

02.03.22 
Caixabank 

- (Barclays) 

26.07.32 - ICF 

04.06.25 - Bankia 

31.05.20 Bankia 

30.06.20 Bnnkia 

Nuevo 
30.11.29 - Micro Bank-

Cnixnbank 

30.11.29 - lbcrcaja 

24.11.25 - lbercaja 

30. 11.20 2.000.000 BBVA 

Banc - Sabadell 

- Bankia 

26.03.21 500.000 Caixabank 

- - -

Memoria normal 

Activilal que es 
2020 

desenvolupa 
Llarg termini Curt temtini 

Centre d'Acollida a 
Sant Salvador de - -

Guardiola 

Pis assistit pera 
juves a !'Hospitalet 5.231,73 

de Llobregat 

Pis assistit pera 
4.632,74 18.477,22 

joves a Darcelona 

Centre d'Acollida a 
Les Franqueses del 884.698,07 71.827,25 

Valles 

- 87.954, 13 12.045,87 

- - -

- -

Centre d'Acollida a 
Les Franqueses del 410.675, 18 45.275,78 

Valles 

Centre d'Acollida a 
Les Franqueses del 3 16.276,37 77.339,51 

Valles 

Tesorería 79.068,97 19.335,00 

- - -

- 148.542,99 

- -

- -

- - 6.012,94 

1.783.305,46 404.088,29 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Euros 
2019 

Total Llarg tennini Curt termini 

- - 40.901 ,91 

5.23 1,73 5.231,73 31.674,81 

23.109,96 23.467,45 18.410,68 

956.525,32 956.525,26 70.149,42 

100.000,00 - -

- 29.579,76 

- 63,830,09 

455.950,96 455.950,% 44.049,04 

393.615,88 -

98.403,97 -
l. 793.022,66 

148.542,99 - -

- 149.162,33 

- -

6.012,94 - 6.012,94 

2.187.393,75 1.441.175,40 2.246. 793,64 

L'Entitat va signar un préstec, com garant i ca-titular junt amb la fundació 
Comunitat i Valors, pera que aquesta darrera adquireixi un immoble a La Roca 
del Valles denominat Can Grau. L' import del préstec va ascendir a 1.200.000,00 
euros. 

El I O de setembre de 2019, l'Entitat va presentar la corresponent Declaració 
responsable davant la Generalitat de Catalunya, en compliment de la normativa 
vigent. 

-23-

Total 

40.901,91 

36.906,54 

41.878, 13 

1.026.674,68 

29.579,76 

63.830,09 

500.000,00 

-

-
l. 793.022,66 

149. 162,33 

-

6.012,94 

3.687.969,04 



Fundació 
IUlerce Fontanilles 

FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Memoria normal 

Número de registre: 578 

MF: G 59978932 

Un detall deis venciments deis deutes a llarg termini és e l següent: 

Venciment 
2026 i 

2022 2023 2024 2025 scgilents Total 

Deutcs a llarg tcrmini amb ent itats de credit 247.503,27 248.111,70 253.424,03 258.736,36 775.530,10 l. 783.305,46 

b) Informació sobre la naturalesa i nivell de risc procedent deis instruments 
financers 

El Patronat de l'Entitat s'encarrega de fer un seguiment deis riscos actuals i 
potencials de l 'activitat, i de prendre les mesures oportunes per contrarestar les 
amenaces que es deriven deis riscos identificats. 

La gestió de l'Entitat es realitza sobre la base de reducció dels riscos tecnics, 
comercials, financers i economicoadministratius. En aquest sentit s'adopten les 
corresponents polítiques per evitar ince1teses i riscos, i, en aquells casos que sigui 
possible, es contraresten mitjan1yant, per exemple, les corresponents cobertures 
d'assegura111ya, la contractació d'assessors experts per a la defensa deis interessos 
de l 'Entitat, i l'adequada formació del personal de l'Entitat. 

No hi ha cap amenas:a d'importancia que mereixi destacar, excepte l'evident risc 
de mercat que pateix qualsevol entitat en qualsevol sector, i en aquest moment 
qualsevol empresa donada la conjuntura de la nostra economia. 

Pel que fa al risc d'instruments financers, l'Entitat finans:a algunes de les seves 
inversions amb préstecs amb garantía hipotecaria a llarg termini en funció de 
l'estimació de generació futura de recursos, addicionalment les necessitats de 
circulantes financen amb fons propis i credits amb entitats financeres. En aquest 
sentit, l'Entitat considera que amb la generació de recursos actual no preveu riscos 
de credit, ni de ti pus d'interes significatius. Tampoc risc de liquiditat, ja que fins 
a l'actualitat disposa de límit de finans:ament per disposar. 

e) Personal 

Un detal l del saldo de remuneracions pendents de pagament a 31 de desembre de 
2020 i 2019 és el segi.ient: 
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Fundació 
Merce Fontanilles 

FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEIAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS 11M.F.11 

Memoria normal 

Nomines pcndents 

Provisió de pagues extrcs 

1 O.- FONS PRO PIS 

Número de regist1·e: 578 

NIF: G 59978932 

Euros 

2020 2019 

11 2.689,53 45.972,78 

115.144,99 120.52 1,32 

227.834,52 166.494,JU 

Un detall del moviment deis fons propis de l 'Entitat durant els exercicis 2020 i 2019 
ha estat el següent: 

Euros 

Excedents 
Resulta! de 

fons d 'exercicis 

dotacional anteriors 
l'exercici 

Total 

Saldo a 31 de dcscmbrc de 2018 152.909,75 5. 757.494,39 285.894,42 6.196.298,56 

Ap licació del rcsultat : 

- T raspassos - 285.894,42 -285.894,42 -
Resultat de l'excrcici 2019 - - 2.205.249,69 2.205.249,69 

Saldo a 31 de desembrc de 2019 152.909,75 6.043.388,81 2.205.249,69 8.401.548,25 

Ap licació del resulta!: 

- Trnspassos - 2.205.249,69 -2.205.249,69 -
Resulta! de l'excrcici 2020 - - 2.406.613,25 2.406.613,25 

Saldo n 31 de dcscmbre de 2020 152.909,75 8.248.638,50 2.406.613,25 10.808.16 l ,50 

11.-SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

a) Subvencions, donacions i llegats de capital 

Un detall del moviment de les subvencions i donacions de capital rebudes durant 
e ls exercicis 2020 i 20 19 és e l següent: 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIAL$ 11M.F. 11 

Núme.-o ele registre: 578 

NIF: G 59978932 

Memo1·ia normal 

Euros 

Saldo a lmputació a Saldo a Jrnputació a Saldo a 

Entitat Béns finarn,at s 31.12.18 resultats 31.12.19 resultats 31.12.20 

S11bve11cions 
Gencralitat de Cataluny a Construccions i equipaments 253.024,56 16.755,72 236.268,84 16.755,72 219.513,12 

Admínistració local Construccions i cquip arnents 15.614,30 1.819,44 13.794,86 1.819,44 11.975,42 

268.638,86 18.575,16 250.063,70 18.575,16 231.488,54 

b) Subvencions, donacions i altres ingressos pera les activitats 

Un detall del moviment i la composició de les subvencions i donacions vinculades 
directament a les activitats és el segUent: 

Euros 
Saldo a Imputació a Saldo a 

Entitat Programa 31.12. 19 Altes resultats 31.12.20 

S11bve11ciom 

Gcneralitat de Catalunya Pis acollida malalts VlH - 114.148,15 114.148,15 -
Gcncralitat de Catalunya lncorporació UTE's - 92.784,91 92.784,91 -

ECAS Programa Labora - 139.542,13 139.542,13 -

Generalitat de Catahmya-SOC Garantía Juvenil-A et iva't 
136.805,08 24.387,04 112.418,04 -

Diputació de Barcelona - - 2.181,81 2.181,81 -
Fundae Formació Continua - 3.014,82 3.014,82 -

- 488.476,90 376.058,86 112.418,04 

D011acio11s 

Obra Social La Caixa 
Trnctament de toxicomanies en 

me<li obcrt 8.091 ·ºº 33.333,30 41.424,30 -

Obra Social La Caixa 
Tractament de toxicomanies en 

mcdi obert - 140.173,00 !40.173,00 -
Obra Social La Caíxa Activa'! 13.529,40 6.666,70 13.529,40 6.666,70 

Bankia M anteniment de l'cntitat - 5.000,00 5.000,00 -
21.620,40 185.173,00 200.126,70 6.666,70 

21.620,40 673.649,90 576.18S,56 119.084,74 
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Memoria normal 

Euros 
Saldo a lmputació a Saldo a 

Entitat Programa 31.12.18 Altes rcsullats 31.12.19 

Subvencions 

Gencralital de Catalunya Pis acollida malalt s VIII - 112.879,25 112.879,25 

Generalitat de Catalunya Projcctc Singu!ars - 56.630,47 56.630,47 -
ECAS Programa Labora - 118.139,04 118.139,04 -

Generalital de Cataluny a Garantía Juvenil 20.533,33 34.712,39 55.245,72 -
Gencralit at de Cataluny a Agencia de Col· locació 28.000,20 34.712,39 62.712,59 -
Generalital de Catalunya D ip utació de Barcelona - l. 775,88 l. 775,88 -

Fundae Formació Continua - 7.805,62 7.805,62 -

48.533,53 366.655,04 415.188,57 -
Do11acio11s 

Obra Social La Caixa 
T ractament de toxicomanies en 

medi obert 8.090,83 157.484,42 157.484,25 8.091,00 

Obra Social La Caixa Activa'! 
- 20.700,00 7.170,60 13.529,40 

Altres Manlcniment de l'entitat - 1.500,00 1.500,00 -
8.090,83 179.684,42 166.154,85 21.620,40 

56.624,36 546.339,46 581.343,42 21.620,40 

L'Entitat ha reintegrat part d'una subvenció procedent del Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) per un import de 6.295,99 euros aquest 2020, així com 3.526,00 
euros en el 2019. 

12.-ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL 

Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2020 
i 2019 són els següents: 

Euros 
2020 2019 

Act iu Corren! Passiu Corrcnt Act iu Corren! Passiu Corrent 

Hisenda Pública deutora per contractes 2.469.514,80 - 3.881.643,68 -
Hisenda Pública deutora pcr subvencions 21 I.OS6 ,26 - 111.052,84 -
lmpost sobre societats, deutor - - - -
Impost sobre el valor afegit - 220,20 - 220,20 

lmpost Sobre la Renda de les Persones Físiques - 102.214,70 - 99.286,07 
Organismcs creditors de la Seguretat Social - 158.455,56 - 165.366,78 

2.680,571,06 260.890,46 3.992.696,52 264.873,05 

e:, --= 
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Memoria normal 

a) Situació fiscal 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Segons estableix la legislació vigent, els impostas no es poden considerar 
definitivament liquidats fins que les declaracions presentarles hagin estat 
inspeccionarles per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys. 

A 31 de desembre de 2020 i 2019, l'Entitat té pendents d'inspecció tots els 
impostos no prescrits. En opinió del Patronat de l'Entitat, no existeixen 
contingencies significatives que podrien derivar-se de 1 ~ eventual inspecció deis 
esmentats exercicis. 

b) lmpost sobre Societats 

L 'Entitat té l'obligació de presentar anualment una declaració de l'Impost sobre 
Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan 
subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable. 

A continuació, s'inclou una conciliació entre el benefici comptable de l'exercici 
clos a 31 de desembre de 2020 i 2019 i la base imposable fiscal del mateix 
exercici: 

Euros 
Compte de Rcsultats 2020 Patrimoni net 2020 

Tngrcssos Despeses Resultat Ingrcssos Despeses Rcsultat 

Saldo de ingJ:essos i 
desp eses del exercici 15.969.849,03 ~ 13.563.235~78 2.406.613,25 78.889,14 - 78.889,14 

Total 

2.485.502)9 

Diferencies permanents R 15.969.849,03 13.563.235,78 w2.406,6 l 3,25 -78.889,14 R -78.889,14 R2.485.502,39 
Base ImponibJe fiscal - - - - - - -

Euros 
Compte de Resultats 2019 Patrimoni net 2019 

Ingrcssos Despeses Resultat Inwessos Despeses Resultat Total 
Saldo de ingressos i 
desp eses del exercicí 14.823.835,46 -12.618.585,77 2.205.249,69 -53 .579,09 - -53.579,09 2. l 51.670,60 

Díferencies pcrmancnts -14.823.835,46 12.618.585)7 -2.205.249,69 53.579,09 - 53 .579,09 -2 .151.670}60 
Base Imponible fiscal - - - - w -
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c) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10 
d'octubre pel que s'aprova el Reglament pera l'aplicació del regim fiscal 
de les entitats sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals al mecenatge. 

1. Identifica ció de les rendes exem ptes i no exemptes. 

Totes les rendes de l'Entitat estan exemptes de l'Impost sobre Societats. En la 
nota 15 de ]a present memoria es detallen els corresponents números i lletres 
dels aiticles 6 i 7 de la Llei 49/2002. 

2. Identificació deis ingressos, despeses 1 mversions de cada activitat o 
projecte, en compliment de les finalitats estatutaries. 

L'Entitat detalla tota la informació sobre fins dotacionals que requereix la 
legislació vigent a la nota 15 de la present memoria. 

3. Rendes de l'article 3.2 de la Llei49/2002 i destí de les mateixes. 

L 'Entitat detalla tota la informació sobre fins dotacionals que requereix la 
legislació vigent a la nota 15 de la present memoria. 

4. Remuneracions deis membres del Patronat de l'entitat 

Els membres del Patronat de l 'Entitat no reben cap mena de compensació per 
raó del seu carrec. Ara bé, aquells membres i persones vinculades que 
mantenen relacions laborals i/o professionals amb l 'Entitat i/o l' Entitat 
vinculada "Sinergia Social" Coordinadora d'Entitats per l'Interes General han 
rebut un impo1t total en el 2020 i 2019 en concepte de sous i salaris i/o 
prestacions de serveis de 160.348,86 euros i 160.157,06 euros respectivament. 
Tots els contractes laborals i/o professionals de les persones vinculades al 
patronat són anteriors a l 'entrada en vigor de la Llei 4/2008. 

5. Percentatge de participació de l'entitat en societats mercantils. 

A 31 de desembre de 2020 i 2019, l'entitat patticipa en les segi.ients entitats 
mercan ti ls: 

SOCIETAT 

Art Integrat, S.L.U. 

NIF 

B-61.832.051 
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6. Retribucions rebudes pels administradors que representen a l'entitat en 
las societats mercantils en que participen. 

Durant el present exercici els administradors que representen l'entitat en la 
societat patiicipada no han rebut cap retribució. 

7. Convenis de col-Jaboració empresarial. 

L 'entitat no ha tingut cap conveni de col· laboració empresarial. 

8. Activitats prioritaries del mecenatge. 

No correspon. 

9. Previsió estatutaria relativa a la destinació del patrimoni en cas de 
dissolució. 

L'a1ticle 26 deis Estatuts diu així: 

"EXTINCIÓ DE LA FUNDA CIÓ 
En cas d'extinció d'aquesta Fundació, el Patronal procedira a realitzar la cessió 
global de tots els actius i passius. 

Aquesta cessió global es destinara a un altra institució de finalitats analogues 
d'acord amb alió que preveu la Llei de Fundacions. A la institució destinataria 
li haura d'ésser d'aplicació el regim fiscal estable1t en el Títol II de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. En el cas que no es pugui fer 
una cessió global caldra procedir a la liquidació dels actius i passius, i donar a 
l 'haver que en resulti l 'aplicació establerta en l'apartat anterior." 

13.- INGRESSOS I DESPESES 

a) Des peses d 'administració 

Els membres de] Patronat de l 'Entitat no reben cap mena de compensació per raó 
del seu carrec. 
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Ara bé, aquells membres i persones vinculades que mantenen relacions !abarais 
i/o professionals amb l'Entitat i/o l'Entitat vinculada "Sinergia Social" 
Coordinadora d'Entitats per l' Interes General han rebut un import total en el 2020 
i 2019 en concepte de sous i salaris i/o prestacions de serveis de 160,348,86 euros 
i 160.157,06 euros respectivament. Tots els contractes laborals i/o professionals 
de les persones vinculades al patronat són anteriors a l 'entrada en vigor de la Llei 
4/2008. 

b) Ajuts monetaris i altres 

Un detall d 'aquest epígraf deis comptes de resultats adjunts és el següent: 

Euros 

2020 2019 

A;uts a usuaris i entitats 
Centre Coordinador 36.167,41 79.489,34 

Centre d'U rgcncies Lledoners 34.43 1,64 52.769,06 

Pis assistit dejoves de l'Hospitalet de Llobregat 25.378,39 16.234,76 

Centre d'acollida rnenors Estrep 207.040,93 236.370,30 

Centre d'acollida rnenors Ra1mat 57.903,46 57.820,97 

Servci d'atenció i acollida immigrants (SAEJ) 1.009.361 ,81 952.894,94 

Centre d'Acollirnent Santa Digna 67.327,00 380.167,50 

Pisos d'Acollida 2. 111 ,39 629,40 

Pisos tute lats 42.043,63 16.172,92 

SAEJ Tarragona 171.765,40 160.841 ,07 

Programa Incorpora/Labora 10.498,49 9.630,10 

UTE FM F-Pundació Resilis 867.530,76 833.205,34 

Ajuts a entitats (veure nota 14) 499.329,99 68.982,87 

3.030.890,30 2.865.208,57 

e) Aprovisionaments 

Un detall d 'aquest epígraf deis comptes de resultats adjunts és el següent: 
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Conswns de béns destinats a les actívitats 

- Quevíures 

- Llenceria i vestuari 

- Estris de cuina i materials varis 

- Combustible 

- Neteja i bugaderia 

- Altres (Incorporació UTE's) 

A/tres deseeses externes 

- Servei de catering 

- Altres 

d} Carregues socials 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Euros 

2020 2019 

1 l.231 ,20 43.059,29 

4.411,51 73.423,36 

45.372,88 67.089,38 

20.505,44 42.180,67 

24.049,40 57.055,41 

109.998,02 53.179,53 

215.568,45 335.987,64 

399.651,52 333.134,44 

9.211,29 10.070,00 

408.862,81 343.204,44 

624.431,26 679.192,08 

Dins l'epígraf 11 Carregues socials11 no s'inclou cap import corresponent a 
ap01tacions i dotacions pera pensions. 

e) Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 
activitats 

Dins d'aquest epígraf s'hi registra les perdues per credits incobrables basicament 
d'usuaris de serveis. 

f) Altres resultats 

Dins d'aquest epígraf deis comptes de resultats adjunts s'hi registra basicament el 
resultat net de diverses regularitzacions comptables. 

g) Prestacions de serveis 

Dins d'aquest epígraf s'hi registra basicament els ingressos per contractes de 
gestió de serveis socials amb l'Administració. Un detall és el següent: 
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Pis assistit dejoves de l'Hospitalet de Llobre~t 
Pis assistit reclusos Sabadell 

Pisos assistits 
Centre Santa Digna 
Centre d'acollida menors Estrep i evami 

Centre d'acollida rncnors Ra'imat 
Servei d'AcompR11yament Especialit zat a Joves 

Centre d'urgencies Lledoners 
Servei d'Assistencia Domicilial'ia 
UTE fMF-Fundació Resilis 

Incorpora, Reincorpora, fonnació i lnserció laboral 

Mediació 
Altres 

h) Altres ingressos de les activitats 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Euros 
2020 2019 

243.487,95 238.730,50 

100.595,00 107.695,00 

176.963,64 16 1.105,09 

850.575,4 I 990.627,06 

2.580.935,45 2.808.247,47 

1.765.645, 79 I .638.130,84 

3.331.825,74 2.819.041 ,78 

729.097,64 708.353,52 

- 2.345,21 

5.303. 923,63 4.411.532,48 

177.077,75 185.638,46 

89.846, 16 88.410,96 

2.762,70 2. 116,76 

15.352.736,86 14.161.975,13 

Dins d'aquest epígraf s'hi registren altres ingressos obtinguts d'activitats 
accessories realitzades per 1' Entitat. 

14.- OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES 

Les transaccions i saldos entre l'Entitat i altres empreses o entitats del grupal que 
pertany són un component de trafic pe! que fa a la seva naturalesa i condicions, i han 
estat realitzades a preus i condicions de mercat. 

Un detall deis saldos amb entitats del grup a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el 
següent: 
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Euros 

2020 

Actiu no 
corrent Actiu corrcnt Total 

"Persona i Valors", Fundació de Serveis i 
Iniciatives Socials de les Comarques de Llcida 

- Credíts a eniitats (1) 25.832,69 33.383,47 59,216, 16 
- Compte corrent - 2i 1.680,98 211.680,98 

25.832,69 245.064,45 270.897,14 

'
1Ciutat i Valors". Fundació de Serveís i 
lniciatives Socials de la Ciutat de Barcelona 

- Credits a cntitats (l) 284.238,83 166.885,29 451.124,12 
- Deutor - 3.825,00 3.825,00 
- Comptc corrcnt - 1.060. 132,73 1.060.132,73 

284.238,83 1.230.843,02 1.515.081 ,85 

'
1 Comunit at i Valorsº z Fundació Prívada de 
Serveis i Iniciatives Socials de les Comarques de 
Barcelona 

~ Deutor - 10.956,66 10,956,66 

- Comptc corrent - 194.115,88 194.115,88 

- 205.072,54 205.072,54 

Formació i valors: Fundació Antonio Jiménez, 
~er Jteducació. la formació i l'ocu~ació a 
Catalunya 

- Compte corrcnt - 579.892,82 579.892,82 

'
1 Sinergia Social 11 Coordinadora d'Ent it at s ~er 
l'Interes General 

- Compte corrent 237.680,02 237.680,02 

Art Integral, S.L.U. 
"Crcdits a entitats 57.895,47 ~ 57.895,47 

- Compte corrent - 389.663,59 389.663,59 

Sun1a i segueix ..................................... 367,966,99 2.888.216,44 3.198,287,96 
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2019 

Actiu no 
corren( Actiu corrent Total 

92.249,44 92.249,44 

- 212.869,56 212.869,56 

92.249,44 212.869,56 305.119,00 

449.799,82 163.016,21 612.816,03 

3.825,00 3.825,00 

- 499.125,78 499.125,78 

449.799,82 665.966,99 1.115.766,81 

- - ~ 

~ 261.067,20 261.067,20 

- 261.067,20 261.067,20 

- 602,392,82 602.392,82 

- 590.184,87 590.184,87 

57.895.47 34.871,22 92.766,69 

414.663,59 472.559,06 

599.944,73 2.747.145,03 3.347.089,76 
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Euros 
2020 

Ac1iu no 

corren! Actiu corrcnt Total 

Continun ................ .... .... . ... ... , ... . ......... 367.966,99 2.888.216,44 J.1911.287,96 

Suport executiu 

- Comptc corrent 54.010,61 -

Estrep 
- Compte corrent 957,34 957,34 

l'undació Casal l'Amic 

- Comptc corren! 86.575,59 86.575,59 

Foreslerra SCCL 
- Compte corrcnt -

Cerc(iil l'undació (anli!!! Cerca SCCL) 
- Comptc corren! - -

Escala d'Oficis del Pla d'Ur~ll. S.L. 

- Comp te corren! - 150.879,92 150.879,92 

British Escola de fonnació. S.L. 
- Compte conent 325.111,40 325.111,40 

Esguemes in fomtatics SL 

- Compte corrent -11. 100,58 -11.100,58 

Fundació Oscobe 

- Crc<lits a enlitals (IJ 600.000,00 . 600.000,00 

- Comp te corren! - 334.250,00 334.250,00 
600.000,00 334.250,00 934.250,00 

Ei Ilrot Serveis lnlel!als de jardinería SL 

- Complc corren! 13.113,63 13.l 13 ,63 

EcoBrot SL 

- Complc corrent 1.900,00 1.900,00 

UTE's FM F-RESlLIS 

- Compte corrent 189.689,67 189.689,67 

Obre't Ebre 

- Comple correnl 16.411 ,30 16.411 ,30 

L'Observatori del Tercer Sector 

- Compte cmTcnt 6.750,00 6.750,00 

Altres 
- Comp te corrent - 629,62 629,62 

967,966,99 4.057.394,94 5,847. 705,85 

ry 
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2019 

Aclíu no 

corrent Actin corrent Total 

599.944,73 2.747.145,03 3.347.089,76 

34.871,22 34.871,22 

- 951 ,34 957,34 

- 118.175,59 118.175,59 

26.000,00 57.079,35 83.079,35 

- 14.000,00 14.000,00 

- 147.72 1,78 147.721,78 

- 353.324 ,55 353.324,55 

-21.100,58 -21.100,58 

- 414.250,00 414 .250,00 
414,250,00 414.250,00 

114.349,64 114.349,64 

9.500,00 9.500,00 

43.106,05 43 .106,05 

18.500,00 18.500,00 

- 1.895,46 1.895,46 

625.944,73 4.053.775,43 5.093.970,l 6 
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Euros 
2020 2019 

Passiu no Passín no 
corren! Passiu con·ent Total corren! Pass iu corrcnt Totfll 

Art lntegrat. S.L.U. 
- Creclítor 25.650,86 25.650,86 7.625,29 7.625,29 

Fommció i valors: Fundació Antonio Jiméncz 1 

~er l'cducació2 la fonnacíó i l'ocupació a 
Catahmya 

- Crc<litor 27.615,19 27.6l5,l9 

''Comunítat i Valors''
1 
Fundació Privada de 

Scrveis i Jnicíatives Socials de les Cornarnues de 
Barcelona 

- Crc<litor 24.410,06 24.410,06 

11Cíutat i Valors\ Fundació de Scrvcis i 
Iniciatives Socials de la Ciutat de Barcelona 

~ Creditor 26.000,00 26.000,00 24.000,00 24.000,00 

Penden! distribuir projecte Inte!:'[als 
- Compte corrent varies entitats 105.369,83 105.369,83 - M 

- 209.045,94 209.045,94 - 31.625,29 31.625,29 

Els credits efectuats a les entitats "Persona i Valors", Fundació de Serveis i 
Iniciatives Socials de les Comarques de LJeida i "Ciutat i Valors", Fundació de 
Serveis i Iniciatives Socials de la Ciutat de Barcelona, tenen per venciment 31 d'agost 
de 2022 i 31 de mary de 2023, respectivament, amb un període de carencia fins el 
31 d 'agost de 2009 i 31 de mary de 201 O, respectivament i meriten un interes, 
corresponent a Peuribor més 0,5 punts, que és exigible amb periodicitat semestral. 

Durant l'exercici 2012 l'Entitat va atorgar un nou préstec a l'entitat "Ciutat i Valors", 
Fundació de Serveis i Iniciatives Socials de la Ciutat de Barcelona que té per 
venciment el 31 de desembre de 2023 amb un període de carencia fins el 31 de 
desembre de 2013, i merita a un interes, corresponent al Euribor rnés 0,5 punts, que 
sera exigible amb periodicitat semestral. 

Durant el present exercici, l'Entitat ha atorgat un nou préstec a l'entitat Fundació 
Osocbe que té per venciment el 31 de desembre de 2025. 

Durant els exercicis 2020 i 2019 s'han meritat interessos per un import total de 
9.121,93 euros i 11.974, 12 euros, respectivament. 

Un detall dels venciments deis credits a llarg termini és el següent: 
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2022 2023 

Crcdits a llarg tennini amb enlítats del grup 265.406,75 201.807,64 

Número de regista·e: 578 

NIF: G 59978932 

Venciment 
2025 i 

2024 segiients 

85.714,29 415.038,31 

Tal i com s'indica a la nota 16.h).g, la Fundació esta vinculada a una serie d'entitats 
que funcionen sota una unitat de decisió, addicionalment, l'Entitat facilita els recursos 
necessaris per atendre les necessitats de finan9ament requerits per les esmentades 
entitats: "Persona i Valors", Fundació de Serveis i Iniciatives Socials de les Comarques 
de Lleida i "Ciutat i Valors", Fundació de Serveis i Iniciatives Socials de la Ciutat de 
Barcelona, i "Sinergia Social" Coordinadora d'Entitats per a l'Interes General, Art 
Integrat, S.L.U., "Comunitat i Valors", Fundació Privada de Serveis i Iniciatives 
Socials de les Comarques de Barcelona (anteriorment, de Girona), Formació i Valors, 
fundació "Antonio Jiménez" per l'educació, la formació i l'ocupació de Catalunya, 
Fundació Casal l' Amic, Cerc@ Fundació (antiga Cerca, S.C.C.L.), Escola d'oficis del 
Pla d'Urgell, S.L., British Escola de Formació, S.L. i altres entitats vinculades. Aquest 
financ;;ament no té venciment determinat ni merita interessos. 

Un detall de les transaccions amb entitats del grup i parts vinculades durant l'exercici 
2020 i 2019 és següent: 
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Euros 

2020 201() 

Despcsa Despesa 

lngressos Serveis lngrcssos 
Financers Donatius e;\.1erlors Financers Donatius Scrvcis e>.1eriors 

"Persona i Valors", Fundació de Serveis i 
Inicial ives Socia Is de les Comarques de Lleida 778,14 - - l. 124,66 - -

"Ciutat i Valors", Fundació de Serveis i lniciatives 
Socials de la Ciutat de Barcelona 8.343,79 - J 8.400,00 10,849,46 - -

"Sinergia Social" Coordinadora d'Entitats pcr 
!'Interés General - - 878.969, 10 - - 728.788,65 

Art lntcgrul, S.L.U. - - 36.285,04 - 12 .087,91 

F undació Osco be - 60.000,00 - - -

B ritisb Escola de formació SL - 35,213,15 - - -

Escola d'Olicis del Pla d'Urgell, S.L. - - - - 68.982,87 -

El Bro\ SL - 104.786,37 - - -

EcoBrot SL - 20.376,78 - - -

Esquemcs lnformátics SL - 29.219,08 - - -

Fundacíó Casal l'Amic - 6.600,00 - - - -

Cerc@ Fundació (antiga Cerca SCCL) - 195,559,67 - -

"Antonio Jimenez", Fundació Privada de Serveis 1 

lnicialives Socials de les Comarques de Barcelona - 22.500,00 - - -

L'Observatori del Tercer Sector - 25.074,94 - - -

"Comunitat i Valors", f'undació Privada de Serveis 
i lniciatives Socials de les Comarques de Barcelona - - 67 ,033,17 - - 1.936,00 

9.121,93 499.329,99 1.000.687,31 11.974,12 68.982,87 742.812,56 

La cooperativa Cerca es va transformar l' 1 d'octubre de 2020 en "Cerc@ fundació", i 
la Fundació Merce Fontanilles en va assumir la gestió, de la mateíxa. A la vegada, i 
per tal d'equilibrar el patrimoni net de la nova fundació hi va aportar 195 .559,67 euros. 
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L'Entitat Sinergia Social Coordinadora d 'Entitats per l' Interes General repercuteix a 
l'Entitat les seves despeses de suport administratiu i recmsos materials d'acord amb 
un críteri objectiu en funció del volum de costos que representen els serveis de les 
diferents entitats vinculades (veure nota 16.h). 

15. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A LES 
FINALITATS FUNDACIONALS 

L'immoble del centre Estrep forma part de la dotació fundacional de l'Entitat 
destinat a les seves finalitats propies. 

Seguint els criteris per l'elaboració de la guia peral calcul de l'aplicació obligatoria 
del percentatge legalment estable1t a les fina litats fundacionals a continuació es 
detalla els ingressos computables (ingressos bruts menys les despeses indirectes) i la 
destinació d ' aquests ingressos. 

Dcscripció U ei 49 / 2002 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Jngressos 
Númc1·0 i 

llch'II 
lnwessos activitats 7. 1 15.372.262,37 14.174.557,85 11 .294 .567,28 8.850.179,35 7.018.334,64 6.328.290,60 

lngressos p cr donacions 6.1.a) 200.126,70 162.628,85 98.621,81 55.073,30 120.934,32 149.640,71 

Inwessos per subvencions 6. 1.b) 388.338,03 433.763,73 400.042,54 671.696.17 701.206,44 204.273,59 

lngressos financers 6.5 9.12 1,93 11.974,80 14.8 10,5 1 23.964,30 20.438,80 23.738,85 

lngressos cxccpcionals 6.5 40.9 10,23 10 1.6 16,62 17.931,65 

TotRl lngressos 15.969,849,03 14.82J,83S,46 11 .909.658,76 9,600.913,12 7.878.84S,85 6.705,943,75 

Oespese~ rruUrectes 2019 2019 2018 2017 2016 2015 

Dcspcses d'esl n1cllJra 878.969, 10 723.208,65 857. 190, 18 499.565,52 518.220,58 390.732,62 

Tributs i Scrvcis bancaris 47.799,48 23.575,22 72.094 ,47 22.493,93 12.869,30 20.746,09 

Dcspescs financeres 75. 167,70 66.504, 17 71.701,35 219.708,53 195.627,75 351.823,96 

Totol Dcs11escs indircctes 1.001,936,28 8 13,288,04 1.000.986,00 741.767,98 726.717,63 763.302,67 

Tota l lng,..,ssos aj ust•I• 14.967.912,75 14.010.547,42 10.908.672,76 8,859.145,14 7,152.128,22 5.942,641,08 

Des¡tcscs directes 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Desposes de personal 7.094.284,49 6 .705.876,00 5.767.801 ,28 4.741.248,08 4.179.499,34 3.597.602,26 

Compres i consums 624.43 1,26 679.192,08 875.536, 73 760.203,04 738.959,72 606.222,99 

Ajuts conceüit s 3 .030.R90,30 2 .865.208.57 2.93 1.868, 72 1.765.843,35 969.242,67 780.9% ,55 

Allres dcspcscs d'explo1ació 1.632. 167,99 1.435.119,82 935.479,71 85 1.806,12 685.974, 17 613.303.24 

Despcses excepcionais 30.1 35, 16 43.486,57 11.6 16,87 

Amortització d'clemenls fiuan~at s nmb 
149.390,30 119.901,26 112.091 ,90 114.923, 17 11 3.463,41 110.081 ,75 

recursos ext ems 
Adquisicions inmobifüzat amb -
finan~ament propi i no subvcncionat 

TotRI Dcspcses dircctts 12.561.299,50 JJ .80S.297,73 l 0.622. 778,34 8.277.S10,33 6.687.139,31 5. 7 l 9.823,66 

¾ Dcs1,cscs di rectes si lng. Ajustals 83,9% 97,4% 93,4% 93,5°/o 96,3¾ 
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2016 

2017 
2018 

2019 

2020 

TOTALS 

FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEfAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Memoria normal 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Detenninació del destí deis ingressos a finalitats fundacionals segons s'estableix 
legalment: 

%dcspcsa 

% destinttt a 
Dcspesa • Despes.n dcslinadn a 

Totol rendes 
finalilnls 

deslinar• destinada n acli\itals 
2016 2017 1018 2019 2020 

nctes 
fundacionols 

actilitats actívitats funllacionnls 
fundacionnls fundAcíonals si i ngressos 

computables 
7.152.128,22 70,0% 5.006.489,75 6.687.139,31 93,5% 6.687. 139,31 - - -
8.859.145, 14 70,0% 6.201.401,60 8.277.510,33 93,4% - 8.277.510,33 -

10.908.672,76 70,0% 7 ,636.070,93 10.622. 778,34 97,4% - 10.622. 778,34 -
14.0 10.547,42 70,0% 9,807.383, 19 11.805.297,73 84,3% - - 11.805.297,73 -
14.967.912,75 70,0% 10.477.538,93 12.561.299,50 83,9% - - 12,561.299,50 

55.898.406,29 39,128.884,40 49.954.025,21 6.687.139,31 8,277,510,33 10.622.778,34 11,805,297, 73 12.561.299,50 
. , . .. ., 

( 1) 1mport negotm: exccs d'aphcac10, ,mport posittu: defic1t d'aphcac10 

Durant el present exercici la Fundació ha reformulat els calculs corresponents a la 
verificació del compliment del destí de com a mínim el 70% deis seus ingressos a 
finalitats fundacionals, degut principalment a la no imputació de les inversions 
vinculades directament a l' activitat fundacional finarn;:ades mitjan,;:ant recursos 
aliens. 

Es pot comprovar que s'ha destinat més del 70% deis ingressos nets a les finalitats 
fundacionals, donant compliment als requisits legals. 

16.- AL TRA INFORMA CIÓ 

a) Nombre mig de personal 

El número mig de personal distribu"it per categories sexes de l'Entitat durant 
l'exercici 2020 i 2019 ha estat el següent: 

Promig de l'exercici 

2020 2019 

Homes Dones Homes Dones 
Directors/es 9 7,5 4 7 
Personal tecnic intcnnedi - 3 - 3 
Personal A tenció directa 96 175 108 134 
Personal d'administració - 3 - 3 

105 188 ll2 147 
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Import 
Penclcnt (1) 

-1.680.649,56 

-2.076.108, 73 

-2.986. 707,41 

-1.997.914,54 

-2.083.760,58 

-10,825,140,81 
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FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEIAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS "M.F." 

Memoria normal 

b) Medí ambient 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020 i 2019 l'Entitat no ha 
adquirit irnrnobilitzat material, ni ha incorregut en despeses arnb la finalitat de 
protecció i rnillora del medi arnbient. En opinió de la direcció de l'Entitat, no 
existeixen contingencies relacionades amb la protecció i mi llora del rnedi ambient 
que puguin tenir qualsevol efecte significatiu sobre el patrimoni i els resultats de 
l'Entitat. 

e) Honoraris d' Auditoria 

Els honoraris meritats durant l' exercici 2020 i 2019 per serveis professionals 
d'auditoria, prestats per l'auditor de comptes, ascendeixen a 8.779,00 euros i 
8.779,00 euros, respectivarnent. 

d) Avals 

A 31 de desembre de 2020 i 2019, l'import deis avals rebuts per l'Entitat 
ascendeixen a 148.673,00 euros i 178.089,00 euros, respectivament. Aquests avals 
corresponen, basicament, a imports garantits per les entitats de credit davant les 
Adrninistracions Públiques. 

A 31 de desembre de 2020, l'Entitat té un risc bancari indirecte per polisses de 
credit i préstecs subscrits per "Ciutat i Valor", Fundació de Serveis i Iniciatives 
Socials, "Persona i Valors, Fundació de serveis i Iniciatives Socials de les 
comarques de Lle ida) i per polisses d' avals per un irnpo1t total de 4.081.664,00 
euros (3.947.975,00 euros al tancament de l'exercici anterior). 

e) lnformació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a provei'dors 

En referencia a la lnformació sobre els ajornaments de pagament realitzats a 
prove'idors (disposició addicional tercera. "Deber de información" de la Ley 
15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2020 i 2019 el període rnig de 
pagament a provei'dors és el següent: 
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FUNDACIÓ MERCE FONT ANILLES DE MANEIAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS 11M.F.11 

Memoria normal 

Periode mig de pagament 

Ratio de les operaciones pagadcs 

Ratios de les operaciones pendents de pagament 

Total pagaments realitzats 

Total pagaments pcndents 

f) Presentació declaració responsable 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Pcríode mig de pagament a 

provei"dors 

2020 2019 

Dies Dies 

69,52 60,83 

60,71 51 ,81 

68,99 77,95 

Import (euros) Import (euros) 

4.148.927,30 3.506.122,29 

601.389,06 610 .526,34 

Com s' ha explicat en punts anteriors, l'Entitat va signar com co-titular un préstec 
junt ambla fundació "Comunitat i Valors" per l'adquisició de la finca denominada 
Can Grau; per la qual cosa va presentar la perceptiva declaració responsable 
d'actes de disposició al Protectorat, tramit que es va realitzar en els terminis 
estable1ts en la normativa. 

g) Informació segmentada 

La totalitat deis ingressos i despeses es corresponen a una mateixa categoría 
d'activitats i es corresponen a la gestió dels serveis descrits en el punt I de la 
present memoria. 
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h) Entitats sotmeses a una mateixa unitat de decisió 

e9 

La FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIA TIVES SOCIALS "MF" i les entitats "PERSONA I VALORS" 
FUNDACIÓ DE SERVEIS I INICIATIVES SOCIALS DE LES COMARQUES 
DE LLEIDA, "CIUTAT I VALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS l 
lNICIATIVES SOCIALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, "COMUNITAT 
I VALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS I INICIATIVES SOCIALS DE LES 
COMARQUES DE BARCELONA (ANTERJORMENT, DE GIRONA), 
FORMACIÓ l VALORS, FUNDACIÓ "ANTONIO JIMÉNEZ" PER 
L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ, FUNDACIÓ CASAL 
L'AMIC, l'ASSOCIACIÓ ESTREP, FUNDACIÓ OBRA SOCIAL 
COMUNITÁRJA BELLVITGE, E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE 
JARDINERIA, S.L.U., "CERC@" FUNDACIÓ D'INICIA TIVES I PROJECTES 
SOCIALS I COMUNITARIS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA 
(antiga cooperativa Cerca SCCL) i "SINERGIA SOCIAL Coordinadora 
d' Entitats per l'Interes General" són entitats vinculades sota una mateixa unitat de 
decisió, donat que comparteixen les mateixes persones en els respectius organs de 
govern. 

La FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I 
D'INICIATIVES SOCIALS "MF" i les societats ART INTEGRAT S.L.U. i 
SUPORT EXECUTIU, S.L. són entitats vinculades sota una mateixa unitat de 
decisió, donat se n' ostenta el control directe o indirecte del seu capital. 

Un detall de l'import agregat deis actius, passius, ingressos d'activitats i resultat 
del 1' exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020 i 20 I 9 del conjunt de les 
esmentades entitats i societats és el segiient: 

-=---
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Número de registre: 578 
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Memoria normal 

Euros 
2020 

Ingressos per Resultats de 
Actius Passius Patrimoni net activitats l'exercicí 

Fundació Mercc Fontanilles de Manejamcnt de 
Serveis i D'lniciativcs Socials "MF" 14.541.612,40 3.382.877,62 11.158. 734, 78 15. 922.426,43 2.406. 613,25 

"Persona i Valors", Fundació de Serveis i 
Iniciatives Socíals de les Comarques de Llcida 4.075.324,86 2. 723.920,71 1.351.404,15 2.272.127,55 48. 177, 14 

"Ciutat i Valors", Fundació de Serveis i Iniciatives 
Socials de la Ciutat de Barcelona 13 .868.293 ,49 7.664.675 ,76 6.203.617,73 7.383.498,56 232.362,99 

Antonio Jiménez, Fundació de Serveis i Iniciíltives 
Socials de les Comarques de Barcelona 879.872,47 761 .878,39 117.994,08 175.343,53 111,68 

Comunitat i Valors, Fundació de Scrveis i 
llliciatives Socials de les Comarques de Girona 1.)54.472,09 1.338.613, 70 15.858,39 6.462,92 13.838 ,01 

Fundació Casal L'Amic 417.317,99 160.867,63 256.450,36 175. 191,42 11,19 

"Sinergia Social" Coordinadora d'Entitiits per 
l'Intercs Gcnernl 1.915.256,55 1.907.442,34 7.814,21 2.317.965,99 -

Art lntegrat, S.L.U. 638.527,67 635.522,60 3.005,07 502.710,38 -

Suport Executiu, S. L. 145.299,36 130.779, 11 14.520,25 105.178,20 -

Esquemes Jnformatics, S.L 985.619,84 635.207,29 350.412,55 485. 763,72 -

British Centre de Fomiació Academica, S.L. 8!5 .894,35 803.232,45 12.661,90 246.092, 13 . 

Escola d'Oficis lndustrials del Pla d'Urgell, S.L. 220.787,73 226.564,40 -5. 776,67 - -48.770,54 

Fundació Obra Social Comunitaria Bellvitge 3.656.677,50 2.480.422,47 1. 176.255,03 2.397.282,63 356,56 

E.l. Brot Serveis lntegrals de Jardíneria, S.L.U. 433.167,72 301.671 ,67 131.496,05 376.920,62 -

43.948.124,02 23.153.676, 14 20.794.447,88 32.366.964,08 2.652.700,28 
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Memoria normal 

Euros 
2019 

Ingressos per 
Actius Passius Patrimoni net activitats 

Fundació M erce Fontanilles de M ancjament de 
Se1-veis i D'Iniciatives Socials "MF" 13.403.094,92 4.729.862,53 8.673.232,39 14.739.792,55 

"Persona i Valors", Fundació de Servcis i 
Iniciatives Socials de les Comal'qucs de Lleida 4.011.935,83 2. 705.710,74 1,306.225,09 2.271.302, 16 

"Ciutat í Valors", Fundacíó de Servcis i 
Iniciatives Socials de la Ciutat de Barcelona 14.888.518,69 8.879.561,31 6.008.957,38 8.225.222,78 

Antonio Jiménez, Fundació de Serveis i 
Iniciatíves Socials de les Comarques de 
Barcelona 885.331 ,55 767.449,15 117.882,40 225.247,81 

Comunitat i Valo1·s, Fundació de Serveis i 
Iniciatives Socials de les Comal'qucs de Girona 1.453.051,09 1.451.030,71 2.020,38 -

Fundació Casal L'Amic 464.929,54 208.490,37 256.439,17 225.311,30 

"Sinergia Social" Coordinadora d'Entitats per 
l'Interes General 2.719.596,78 2.711.782,57 7.814,21 2.263.689,94 

A1t Integral, S.L.U. 663.675,95 660.670,88 3.005,07 403.889,81 

Suport Executiu, S.L. 165.083,23 150.562,98 14.520,25 97.602,25 

Esquemes Infol'mátics, S.L. 724.013 ,96 471.097,62 252.916,34 1.178.868,61 

British Centre de Formació Academica, S.L. 966.709,37 954.047,47 12.661,90 338.477,52 

Escota d'Oficis Industrials del Pla d'Urgcll, S.L. 274.601,40 231.607,53 42.993,87 170.501,27 

Fundació Obra Social Comunitaria Bellvitgc 2.962.841,29 1. 771.089,80 1.191.751,49 2.670.600,05 

E.l. Brot Servcis Integrals de Jardineria, S.L.U. 596.171,29 472.858,04 123.313,25 540.592,72 

44.179.554,89 26.165.821, 70 18.013.733,19 33.351.098, 77 

17. NEGOCIS CONJUNTS 

-4 5-

Resultats de 
l'cxercici 

2.205.249,69 

92.508,80 

637.448, 19 

16,39 

88,23 

71, 10 

-

-

-

5,623,49 

-

-

152.462,40 

-

3.093.468,29 
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L' Entitat és socia de dues Unions Temporals d 'Empreses, formant així un negoci 
conjunt que compaiteix en ambdós casos amb la Fundació Resilis. 

A continuació es detallen els negocis conjunts de l'Entitat: 

Nom Particip ació Aportació Constitució 
U. T. E. Fundació M erce 

Fontanilles - Fundació Resilis 
50% 3.000,00 30/06/2016 

(IPI), Llei 18/1982, de 26 de 

maig 
U.T.E. Fundació Merce 

fontanilles - Fundació Resilis 
50% 3.000,00 15/10/2018 

(PIL), Llei 18/1982, de 26 de 

maig-UTE 16-20 

L'objecte social d'aquestes entitats conjuntes són els següent: 

U.T.E. Fundació Merce Fontanilles .. Fundació Resilis, Llei 18/1982, de 26 de maig 

filD 

Article 2n.- Objecte: Servei d'itineraris de protecció individualitzats per a 
adolescents de 16 i 17 anys. 

U.T.E. Fundació Merce Fontanilles - Fundació Resilis, Llei 18/1982, de 26 de maig
UTE 16-20 (PlL) 

Article 2n.- Objecte.- Servei de residencia o pisos per a joves vinculats a programes 
d'inserció laboral pera joves menors i/o majors d'edat (16 ... 20 anys), d'acord amb el 
prevista la prestació tecnica 1.2.1.7 de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat 
de Catalunya (Servei residencial vinculat a programes d' inserció laboral - PIL 16-
20). 
Un detall dels saldos actius i passius i d' ingressos i despeses integrats en el Balan9 i 
Compte de resultats de l 'Entitat a 31 de desembre de 2020 i 2019 han estat els 
següents: 
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U.T.F... Fundació Merce Fontanilles - Fundació Resilis, Llei 18/1982. de 
2 6 de maig (IPJ) 

Euros 

2020 2019 

PATRIMONI NET 

Fans social -3.000,00 -3.000,00 

Romanent - -
-3.000,00 -3,000,00 

PASSIUS 

Creditors per prestacions de serveis M123.609,14 -165.350,49 

Rcmuneracions pendents de pag¡ament -16 .089,94 -10.695,25 

J\dministn,cions Públiques -28.213,03 -26.959,87 

Dcutcs arnb Entitats de Credit M -
Compte corrcnt 1m1b entitats del grup -306.764,07 -91.578,J 8 

-474.676,17 -294.583,78 

ACTIUS 

Invcrsions financeres : fümces 26.276,62 27.326,62 

Clients i deutors 488.222,33 752 .116,38 

Periodificacions - 39)36 

Bancs i ínstitucions de credit e/e vista 593.291,28 138.89•U0 

1.107 .790,22 918.376,46 

DESPESFS 

Compres de béns destinats n les act ivitats M354,74 -4.534,04 

AJtres dcspcscs clb:plotació -416.490,66 -391.938,46 

Sous i salaris -483.586,56 -469.785,52 

I ndemnitzacions -1.405)54 -554;29 

Seguretat Social a carrcc de l'entitat -134 .236, 99 ft130.708,16 

Ajuts individuals -485 .315,88 -526.444,75 

Altres despescs financeres -38,56 -6.035,30 

-1.521.428,93 -1.530.000~50 

INGRltSSOS 
l ngressos per prcstacions de serveis 2.104.660,21 2.085.927,91 

Subvencions i donacions 46.779,91 58.406,35 

Altres ingressos i ingressos financers 102,85 6.458,92 

2.151.542,97 2.150, 793,I 7 
RF.SULTAT 630.114,o4 620.792,68 
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U.T.E Fundació Merce Fonhntilles - Fundació Resilis, Llei 18/1982, de 
26 de maig-UfE 16-20 (PIL) 

Euros Euros 

2020 2019 

PATRIMONI NET 
Fons social -3.000,00 -3.000,00 

Romanent - -
-3.000,00 -3.000,00 

PASSl1JS 
Creditors per prestacions de serveis 193.768,53 -143.758,48 

Remuneracions pendents de pagament 12.886,72 -1.527,88 

Administracions Públiques 59.117,44 -46.946,66 

Compte corrent amb entitats del grup 348.032,00 -449.029,5 l 
613.804,69 -641.262,53 

ACTIUS 

lmmobilitzat material 43.287, 13 28.534,98 

lnversíons Financeres: fiances 35.532,46 30.900,53 

Clients 648.893,29 891.420,19 

Bancs i institucions de credít e/e vista 930.992,00 377.920,75 

1.658. 704,88 1.328.776,45 
DESPESES 
Compres de béns destinats a les activilals -5.400,95 -7.084,68 

Altres desp eses d1e;,...'P lotació -530.319,23 -412.216,05 

Sous i sa1aris i Assimilats -977.919,71 -683.99 I ,34 

Segurel at Social a e arree de l' ent i t at -298.428,02 -218.031,74 

Ajuts individuals -382.214,88 -306. 760,59 

A mort it zacions -11.722,50 -11.306,12 

¡\ ltres des peses financeres -0,30 -1.700,09 

-2.206.005,59 -1.641.090,60 
INGRESSOS 
Ingrcssos per prestacions de scrveis 3.199.263,42 2.325.604,51 

Subvcncions i donacions 46.005,00 -
Altrcs ingressos i financers 2.637,36 -

3.247.905,78 2.325.604,51 
RESULTAT 1.041.900, 19 684.513,92 

18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No existeixen fets posteriors addicionals al tancament de r exercici. 
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Fundació 
Merce Fontanilles 

FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I 
D'INIClATIVES SOClALS "M.F." 

Número de registre: 578 

NIF: G 59978932 

Formulació de comptes anuals 

El Patronat de la FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE 
SERYEIS I D'INICIATIVES SOCIALS "MF", amb data 17 de juny de 2021 i en 
compliment de la legislació vigent, formulen els presents comptes anuals de l'exercici 
compres entre I' 1 de gener de 2020i el 3 l de desembre de 2020, els quals venen 
constituits per: 

- Balan9 normal a 31 de desembre de 2020. 
- Compte de resultats normal corresponent a l'exercici acabat el 31 de 

desembre de 2020. 
- Estat de canvis en el patrimoni net normal corresponent a I 'exercici acabat 

el 31 de desembre de 2020. 
- Estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici acabat el 3 l de 

desembre de 2020. 
- Memoria normal de l'exercici 2020. 

DOMENEC DOMENECH ROIG 
(President) 

PERE 
(Secretari) 




