FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP
PER A LA TUTELA
DEL MALALT MENTAL
************************
Comptes Anuals corresponents a l’exercici
acabat el 31/12/2020, junt amb informe d’auditoria.

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT

Denominació: FUNDACIÓ PRIVADA VIA GUASP
PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL
Adreça:

Passeig Maragall , 130

Població:

08027 BARCELONA

Telèfon:

93.498.80.31

FAX:

93.498.80.32

C.I.F.:

G-59073049

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

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació del presentador
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona
Nom

Primer cognom

Segon cognom

FERRAN

BUSQUET

ARRUFAT

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

39348300S

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

938744011

sruiz@busquet.com

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

Adreça del presentador
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carretera

de Santpedor

2

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08242

Província

Municipi

Barcelona

Manresa

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
Verificar adreça Carretera de Santpedor, 2. 08242 Manresa (BARCELONA)
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Accepta

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

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació de la fundació
Denominació

NIF

FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

G59073049

Número d'inscripció

Adreça de correu electrònic
?

461

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

Primer cognom

Segon cognom

MATILDE

BARBÉ

VALLS

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

37331414E

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:
Correu electrònic
Càrrec que ocupa a l'entitat
President

Adreça de la fundació
Tipus de via

Nom de la via

Número

Passeig

de Maragall

130

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08027

Província

Població

Barcelona

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
Verificar adreça Passeig de Maragall, 130. 08027 Barcelona (BARCELONA)

Accepta

Dades de la reunió d’aprovació dels comptes anuals
Data de la reunió

Versió Adobe:11

Nombre de patrons assistents
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Forma d'aprovació dels comptes

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

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades de contacte de la fundació

Copia Representant Fundació

Denominació

NIF

FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

G59073049

Dades de la persona de contacte de la fundació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

FERRAN

BUSQUET

ARRUFAT

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

39348300S

Notificació
Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.
Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

sruiz@busquet.com

938744011

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
Recordeu:
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.
Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Versió Adobe:11
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

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

Import

Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

77,00 €

Qüestionari
Personal assalariat:

13

Personal voluntari no remunerat:

0

Personal amb contracte de prestació de serveis:

1

Número de Centres que gestiona:

1

Número total de persones beneficiàries:

128

Ingressos per subvencions de la Generalitat:

383.497,35 €

Altres ingressos per subvencions públiques:

2.638,89 €

Ingressos per donatius privats:

21.653,25 €

Import Inversions realitzades:

29.530,47 €

Hi ha problemes de tesoreria?

Sí

No

S'ha deixat d'atendre algun pagament?

Sí

No

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social?

Sí

No

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria?

Sí

No

La fundació està incursa en algun procediment judicial?

Sí

No

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronat i
consten recollits en el llibre d'actes corresponent
Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)
Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç
Exercici comptable :

Versió Adobe:11

2020

Complet

Partit
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FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

Nom :

Número d'inscripció :

461

Exercici comptable :

2020

Complet

Partit

Balanç abreujat
Exercici

2020

NÚM. DELS COMPTES

ACTIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

8.1

202, (2802), (2902)

1. Concessions administratives

206, (2806), (2906)

2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908)

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800),
(2801), (2803), (2805), (2900),
(2901), (2903), (2905)
209

212, 213, 214, (2812), (2813),
(2814), (2912), (2913), (2914)

5.1

1. Terrenys i Construccions
2. Instal·lacions, maquinària i utillatge
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

217, 218, (2817), (2818),
(2917), (2918)

4. Alltre immobilitzat material

220, (2920)

231, 232, 233, (29191),
(29192), (29193)
234, (29194)
239

1.231,40

905.743,93

902.491,07

851.383,52

861.157,62

7.782,20

5.686.908,70

5.786.457,35

1. Terrenys i béns naturals

2.213.267,09

2.213.267,09

2. Construccions

3.473.641,61

3.573.190,26

0,00

0,00

0,00

0,00

3.284,22

3.284,22

3.284,22

3.284,22

5. Immobilizaciones materials en curs i Acomptes
6.1

1. Béns immobles
2. Arxius, Biblioteques i Museus
3. Béns mobles
4. Acomptes

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954)

2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944)

3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini

2415, 251, (2945), (297)

463,97

6.416,25

2403, 2404, (2493), (2494),
(2933), (2934)

2425, 252, 253, 254, (2955),
(298)

1.231,40

33.551,25

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

2405, 250, (2495), (259),
(2935), (296)

463,97

5.300,40

IV. Béns del patrimoni cultural
230, (29190)

6.693.464,04

42.643,76

III. Inversions immobiliàries

221, (282), (2921)

6.596.400,82

5. Acomptes

215, 216, (2815), (2816),
(2915), (2916)

219

EXERCICI N-1

4. Altres immobilitzats intangibles

II. Immobilitzat material
210, 211, (2811), (2910),
(2911)

EXERCICI N

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute

255, 258, 26

4. Altres actius financers

474

VII. Actius per impost diferit

10.1
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Nom :

FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

Número d'inscripció :

461

Exercici comptable :

2020

Complet

NÚM. DELS COMPTES

Partit

ACTIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39),
407

443, (4933), (4934), (4935)

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

282.001,69

256.703,15

131.420,87

83.660,71

10

131.420,87

72.660,71

10

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.986,42

5.049,28

145.594,40

167.993,16

145.594,40

167.993,16

6.878.402,51

6.950.167,19

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

444

3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

460, 464,544
4709
4700, 4707, 4708, 471, 472,
473
558

5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

5303, 5304, (5393), (5394),
(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344,
(5953), (5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334,
(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524

4. Altres actius financers
IV. Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549),
(5935), (596)
5325, 5345, 542, 543, 547,
(5955), (598)
5315, 5335, 541, 546, (5945),
(597)
5355, 545, 548, 551, 5525,
554, 5590, 565, 566
480, 567

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574
576

EXERCICI N-1

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

440, 441, 442, (447)

EXERCICI N

1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)
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Nom :

FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

Número d'inscripció :

461

Exercici comptable :

2020

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

12

I. Fons dotacionals o fons socials
100, 101
(103), (104)
102

1. Fons dotacionals o fons socials

1. Romanent

121

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

129

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

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments

130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT

6.889.499,17

2.956.154,49

2.951.747,91

1.564.589,61

1.564.589,61

1.564.589,61

1.564.589,61

1.387.158,30

1.382.690,41

1.412.375,84

1.412.375,84

-25.217,54

-29.685,43

4.406,58

4.467,89

13

3.864.462,50

3.937.751,26

884.109,97

891.457,59

2.980.352,53

3.046.293,67

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1605, 170

1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174

2. Creditors per arrendament financer

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

6.820.616,99

II. Fons especials

120

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

EXERCICI N-1

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar

III. Excedents d'exercicis anteriors

14

EXERCICI N

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

479

IV. Passius per impost diferit

181

V. Periodificacions a llarg termini
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Nom :

FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

Número d'inscripció :

461

Exercici comptable :

2020

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

C) PASSIU CORRENT
499, 529

5125, 524
5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 551, 554,
5525, 555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113, 5114,
5123, 5124, 5133, 5134,
5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564

57.785,52

60.668,02

0,00

0,00

57.785,52

60.668,02

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

EXERCICI N-1

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527

EXERCICI N

1. Proveïdors

11

1.012,18

4.618,92

2. Creditors varis

11

6.593,94

6.519,13

465, 466

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

11

14.042,95

13.501,89

475, 476, 477

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

36.136,45

36.028,08

6.878.402,51

6.950.167,19

41

448
485, 568

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

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

FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

Número d'inscripció :

461

Exercici comptable :

2020

Complet

Partit

Compte de Resultats abreujat

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723

a) Vendes i prestacions de serveis

e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l'exercici

3.018,82

13

a) Ajuts concedits

15.2

(653), (654)

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

(6930), 71*, 7930

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació

a) Consums i deteriorament d'existències

15.3

751, 753, 754,755, 759
(64)

24.292,14

123.436,51

-364,86

-6.852,14

-364,86

-6.852,14

-3.018,82

0,00

-3.018,82

b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats

752

336.755,21

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments

(607)

383.497,35

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses

(600), (601), (602), 606, 608,
609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933

460.191,72

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

728

73

EXERCICI N-1

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

d) Subvencions oficials a les activitats

(650), (651), (652), 729

EXERCICI N
410.808,31

724

(658)

(Deure) Haver

a) Ingressos per arrendaments

281.868,69

256.784,00

6.2

281.868,69

256.784,00

15.3

-538.678,42

-560.397,53

-98.483,44

-97.178,24

-95.924,93

-95.901,97

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors

(620)

a1 ) Recerca i desenvolupament

(621)

a2 ) Arrendaments i cànons

(622)

a3 ) Reparacions i conservació

-17.559,22

-15.872,19

(623)

a4 ) Serveis professionals independents

-57.383,27

-56.212,64

(624)

a5 ) Transports

(625)

a6 ) Primes d'assegurances

-9.125,62

-8.319,24

(626)

a7 ) Serveis bancaris

-45,07

-163,02

(627)

a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628)

a9 ) Subministraments

-5.520,97

-4.297,36

a10 ) Altres serveis

-6.290,78

-11.037,52

-2.558,51

-1.276,27

(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)

b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Pàgina 9 de 13

Nom :

FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

Número d'inscripció :

461

Exercici comptable :

2020

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

13

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

a) Deterioraments i pèrdues

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

b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats

15.5

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
760, 761, 762,769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses financeres

(668), 768

17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

76.288,76

76.008,47

0,00

0,00

2.580,05

791,10

4.406,58

4.467,85

0,00

0,00

0,00

0,04

4.406,58

4.467,89

4.406,58

4.467,89

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638

-124.879,53

0,05

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(666), (667), (673), 766, 773

EXERCICI N-1

-126.593,69

-0,01

(663), 763

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

EXERCICI N

11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(678), 778

(Deure) Haver

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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2020

Complet

E. SALDO FINAL DE L'ANY N

IV. Altres variacions del patrimoni net

4. Altres aportacions

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

1.564.589,61

1.387.158,30
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0,00

4.467,89
0,00

0,00

4.406,58

-4.467,89

0,00

4.406,58

4.467,89

0,00

0,00

0,00

3.864.462,50

0,00

-73.288,76

3.937.751,26

0,00

-73.288,76

4.406,58

6.889.499,17

6.820.616,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

1.382.690,41

6.889.499,17

0,00

0,00

0,00

3.937.751,26

0,00

0,00

0,00

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

III. Operacions de patrimoni net

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

I. Excedent de l'exercici

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N
1.564.589,61

4.467,89

0,00

0,00

0,00

1.382.690,41

0,00

0,00

66.991,53

4.467,89

6.818.039,75

II. Ajustaments per errors N-1

0,00

0,00

66.991,53

3.870.759,73

0,00

1.564.589,61

29.685,43

0,00

0,00

6.818.039,75

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

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

IV. Altres variacions del patrimoni net

4. Altres aportacions

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

-29.685,43

0,00

4.467,89

-29.685,43

3.870.759,73

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

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

0,00

1.412.375,84

-29.685,43

Aportacions per
a compensar
pèrdues

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent de
l'exercici

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

III. Operacions de patrimoni net

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

I. Excedent de l'exercici

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1
1.564.589,61

1.412.375,84

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

0,00

0,00

Pendents de
desemborsar

Excedents
exercicis
anteriors

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

1.564.589,61

Total

Fons

0,00

Partit

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

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

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Exercici comptable :

461
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Número d'inscripció :

Nom :

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

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Memòria anual

obligatori

Altres

opcional

Auditoria de comptes

opcional

Grau de compliment codi de conducta

opcional

Certificat d'aprovació de comptes

obligatori

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

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control
Responsable del tractament: Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les fundacions, com a entitats jurídiques sobre les quals té
competència la Generalitat.
Legitimació: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Base jurídica específica: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les
fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel
qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
Destinataris: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques i poden ser cedides mitjançant certificacions de registre. La
resta de dades només seran cedides de forma excepcional i en compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions a
tercers països.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat
davant del Responsable del tractament.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del
Departament.

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades

Per tramitar la sol·licitud heu de:
1) Signar el document i desar al vostre ordinador.

Versió Adobe:11
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Signatura
! Atenció: només s’accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana
de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
No s’admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d’Adobe.
Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader XI. Consulteu com realitzar-ho.

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

Versió Adobe:11
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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020
(imports expressats en euros)

1. Activitat de l’entitat
−

IDENTIFICACIÓ

L’entitat FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP, es va constituir el 6 de Juliol de
1989 davant el notari de Barcelona el senyor Eduardo Nebot Tirado. En virtut
de l’Ordre del conseller de Justícia de 6 de novembre de 1989 es va inscriure,
amb el número 461, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de
Catalunya.
D'acord amb allò que disposa l'article 6 dels Estatuts, l’objecte de
la Fundació és la defensa dels drets i la dignitat del malalt psíquic.
L’article 7 dels Estatus defineix les finalitats de la Fundació com
la tutela i protecció de les persones amb malaltia psíquica i dels seus drets, i
per tant:
a) Promoure, a través de Fiscalia o de les famílies, la incapacitació legal de les
persones malaltes psíquiques, que no puguin governar-se a si mateixes i/o
administrar els seus béns.
b) Promoure, gestionar i exercitar si cal, la tutela, la curatela i altres figures
jurídiques per la protecció a les persones malaltes psíquiques, i els seus drets. I
controlar i supervisar el funcionament de les tuteles dels mateixos perquè
responguin realment als interessos individuals de cada persona i participar, en
tot cas, en els òrgans complementaris tutelars, col·laborant amb les entitats i
autoritats competents, procurant fomentar l’autonomia personal de tota persona
tutelada, d’acord amb les directrius de la Convenció Internacional sobre els drets
de les persones amb discapacitat.
c) Administrar els béns de les persones tutelades o sotmeses a curatela que li
siguin encarregades i els dots o llegats que li hagin estat posats a la seva
disposició per la deguda administració.
d) La informació, a tots els nivells i per tots els mitjans possibles, sobre els
recursos terapèutics, de tractament i assistència existents pel malat psíquic,
sensibilitzant a la societat i a l’administració pública en el tema.
e) La creació, gestió i administració, en el seu cas, de serveis i de tot tipus
d’activitats que tendeixin a la promoció dels esmentats drets del malalt mental i
procurar i facilitar mitjans que possibilitin la rehabilitació dels malalts psíquics.
f) La docència, a tots nivells, general i especialitzada, a personal tècnic,
administratiu i de serveis generals i la investigació de nous recursos i mitjans de
tractament.
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ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY

S’adjunta un annex amb la memòria d’activitats de la Fundació realitzades
durant l’exercici 2020.

−

AJUTS ATORGATS

Els ajuts atorgats estan destinats a la manutenció, la cura de les llars i la
promoció d’activitats dels tutelats.
Exercici 2020
Activitat

Exercici 2019

Import

Import

Ajudes, gratificacions i promoció d'activitats
als Tutelats (persones físiques)

364,86

6.852,14

TOTAL

364,86

6.852,14

−

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS

Durant l’exercici 2020 i 2019 la Fundació no ha subscrit convenis de
col·laboració amb altres entitats, en base a l’article 25 de la Llei 49/2002.
−

USUARIS O ELS BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES I ACCIONS
DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT ENTE DONES I
HOMES

Segons l’article 9 dels Estatuts de la Fundació, els beneficiaris de les
activitats són les persones afectades de TSM (trastorn mental sever) i les
incapacitades que siguin malalts psíquics i que necessitin tutela en l’ ampli
sentit de la paraula i que no tinguin familiars que puguin tenir-ne cura
adequada, sense cap tipus de discriminació. No acceptarà tuteles, curateles o
altres figures tutelars de persones amb patologies afegides a l’ abans
esmentada malaltia.
Els tutelats atesos ho han estat sense distinció de sexe.

“FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL”
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2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels
Comptes Anuals de la Fundació han estat els que seguidament es detallen:
a) Imatge fidel:
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació
de disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge
fidel a que es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de
lucre.

b) Principis comptables:
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici
econòmic, com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera de
Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense
afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
c.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’ incerteses en la
data de tancament de l’exercici.
c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin
significatius i que afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis
futurs.
c.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern de l’entitat no
té consciència de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o
condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que
l’entitat segueixi funcionant, havent tingut en consideració la situació actual
de la COVID-19, així com els seus possibles efectes a l’economia en general i a
l’Associació en particular, no existint risc en la continuïtat de l’activitat. Els
comptes anuals s’han elaborat d’acord amb el principi d’entitat en
funcionament.
d) Comparació de la informació:
Els Patrons de la Fundació presenten, a efectes comparatius, amb
cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de resultats, i
l’estat de canvis en el patrimoni net, a més de les xifres de l’exercici 2020, les
corresponents a l’exercici anterior.
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e) Agrupació de partides:
No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin
en més d’una partida del Balanç.
f) Elements aplegats en diverses partides:
No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin
en més d’una partida del Balanç.

g) Canvis en criteris comptables:
No han existit canvis de criteris comptables durant el present exercici.

h) Correcció d’errors:
No han existit correccions d’errors durant el present exercici.

3. Excedent de l’exercici:
PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI
A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de
l’exercici:
Bases de repartiment

EXERCICI
2020

EXERCICI
2019

Resultat de l'exercici

4.406,58

4.467,89

Total base de repartiment= Total aplicació

4.406,58

4.467,89

Aplicació a

EXERCICI
2020

EXERCICI
2019

Fons dotacional
Romanent
A compensar pèrdues
Total aplicació=Total base de repartiment

4.406,58
4.406,58

4.467,89
4.467,89

“FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL”
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3.2. Detall de l’excedent de l’exercici.

Detall:
Activitats subvencionades
Resta
RESULTAT EXERCICI

2020

2019

(278.494,36)

(353.023,31)

282.900,94

357.491,20

4.406,58

4.467,89

Detall, per anys, dels dèficits d’exercicis anteriors, en activitats
subvencionades, pendents d’aplicar, amb indicació dels anys als que
corresponen els aplicats en l’exercici.
Pendent d’aplicar al 31/12/2020

Dèficit 2015

110.730,39

Dèficit 2016

103.238,71

Dèficit 2017

200.241,62

Dèficit 2018

346.528,48

Dèficit 2019

353.023,31

Dèficit 2020

278.494,36

4. Normes de registre i de valoració
Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

a) Immobilitzat intangible.

CAPITALITZACIÓ:
Per al reconeixement inicial d’un immobilitzat de naturalesa intangible,
és precís que, a més de complir la definició d’actiu i els criteris de registre o
reconeixement comprable continguts en el Marc Conceptual de la
Comptabilitat, compleixi el criteri d’identificabilitat.
En cap cas es reconeixen com a immobilitzats intangibles les despeses
originades amb motiu de l’establiment, les marques, capçaleres de diaris o
revistes, els segells o denominacions editorials, les llistes d’usuaris o deutors o
altres partides similars que s’hagin generat internament.

“FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL”
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Els diferents conceptes que configuren l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE
s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció.
AMORTITZACIÓ:
Sobre els elements patrimonials de l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE s’han
practicat les amortitzacions corresponents, els imports de les quals queden
reflectits al Balanç de Situació. Aquestes amortitzacions s’han dotat seguint
un criteri sistemàtic atenent a la vida útil dels elements o drets i a la
depreciació soferta per la seva utilització, no superant-se els límits a
l’amortització per aquest tipus de béns, i mantenint el criteri d’exercicis
anteriors.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT:
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
b) Béns integrants del patrimoni cultural.
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.

c) Immobilitzat material.
CAPITALITZACIÓ
Forma ordinària d’adquisició:
Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjançant
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han capitalitzat pel seu
preu d’adquisició o cost de producció respectivament.
Donació: L’IMMOBILITZAT MATERIAL adquirit mitjançant donació, s’ha
capitalitzat pel seu valor raonable en el moment de l’aportació.
AMORTITZACIÓ
Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que
normalment pateixen els béns de l'immobilitzat per :
-

Ús i desgast físic esperat.

-

Obsolescència.

-

Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.

“FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL”
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La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode
sistemàtic que permet distribuir el preu d’adquisició o cost de producció
durant la vida útil estimada de l'immobilitzat.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES
No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa més de l’exercici.

COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades,
a judici del Patronat de l’Entitat, com ampliació, modernització o millora de
l’Immobilitzat Material.
COSTOS DE DESMANTALLAMENT
REHABILITACIÓ

O

RETIRADA,

I

COSTOS

DE

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de
l’Immobilitzat Material.
TREBALLS EFECTUATS PER AL PROPI IMMOBILITZAT
L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs per al
propi Immobilitzat Material.
d) Inversions immobiliàries
CAPITALITZACIÓ
Criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a Inversions
Immobiliàries:
Actius no corrents que siguin immobles i que es posseeixen per a
obtenir rendes, plusvàlues o ambdues coses, en comptes de per a:
-

El seu ús en les activitats pròpies de l’entitat, o bé per a fins
administratius; o

-

La seva venda en el decurs ordinari de les operacions.
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Els elements de les INVERSIONS IMMOBILIÀRIES adquirits
mitjançant contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han
capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció respectivament.
Donació: Les Inversions Immobiliàries adquirides mitjançant donació,
s’han capitalitzat pel seu valor raonable en el moment de l’aportació.
AMORTITZACIÓ
Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que
normalment pateixen els béns considerats com a inversions immobiliàries per:
-

Ús i desgast físic esperat.

-

Obsolescència.

-

Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.

La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode
sistemàtic que permet distribuir el preu d’adquisició o cost de producció
durant la vida útil estimada de la Inversió Immobiliària.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES
No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa més de l’exercici.
COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades,
a judici del Patronat de l’Entitat, com ampliació, modernització o millora dels
elements que formen part de les Inversions Immobiliàries.

COSTOS DE DESMANTALLAMENT
REHABILITACIÓ

O

RETIRADA,

I

COSTOS

DE

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de
les Inversions Immobiliàries.
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TREBALLS EFECTUATS PER LES PRÒPIES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs efectuats
per les seves pròpies inversions Immobiliàries.
e) Arrendaments
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT FINANCER
No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer
que tingués vigència durant l’exercici.
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT OPERATIU
Concepte
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb
l’arrendatari el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat, a
canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense
que es tracti d’un arrendament de caràcter financer.
Comptabilització
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari,
derivats dels acords d’arrendament operatiu són considerats, respectivament,
com a ingrés i despesa de l’exercici en què es meriten, i s’imputen al compte
de resultats.
L’arrendador continua presentant i valorant els actius cedits en
arrendament conforme a la seva naturalesa, incrementant el seu valor
comptable en l’import dels costos directes del contracte que li siguin
imputables, els quals es reconeixen com a despesa durant el termini del
contracte aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos
de l’arrendament.
Qualsevol cobrament o pagament que es pogués fer en contractar un
dret d’arrendament qualificat com operatiu, es tracta com un cobrament o
pagament anticipat per l’arrendament que s’imputa a resultats al llarg del
període d’arrendament a mesura que es cedeixen o reben els beneficis
econòmics de l’actiu arrendat.

f) Permutes
Durant el present exercici no s’han adquirit per permuta elements de
l’immobilitzat material.
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g) Instruments financers
1- ACTIUS FINANCERS
1.a) Actius financers a cost amortitzat
Criteris emprats per a la qualificació
En aquesta categoria s’han classificat:
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers que
s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic
de l’entitat, i
b) Crèdits per la resta d’operacions: són aquells actius financers que tot
i no tractant-se d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les
activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia determinada o
determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del tràfic de l’entitat, els
valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats
de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons
dotacionals, fons socials i fons especials.
Valoració inicial
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment
pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims
es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu
reconeixement inicial.
No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per
operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no
tinguin un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al
personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents
sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels quals
s’espera rebre a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats s’han de comptabilitzar en el compte
de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de
comptes en participació i similars, es valoren al cost, incrementat o disminuït
pel benefici o la pèrdua, respectivament, que corresponguin a l’entitat com a
partícip no gestor, i menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
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No obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any
que, d’acord amb allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest import, llevat que
s’hagin deteriorat.
Deteriorament del valor
Segons l’òrgan de govern de l'Entitat no ha estat necessària la
realització de correccions valoratives ja que no s’ha produït cap tipus de
deteriorament en aquests actius.
1.b) Interessos i dividends rebuts d’actius financers
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat
al moment de l’adquisició s’han reconegut com a ingressos en el compte de
resultats. Els interessos s’han reconegut utilitzant el mètode del tipus
d’interès efectiu i els dividends quan es declari el dret del soci a rebre’ls.
1.c) Baixa d’actius financers
L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan
expiren els seus drets derivats o es cedeix la seva titularitat, sempre que el
cedent es desprengui dels riscos i beneficis significatius inherents a la
propietat de l’actiu.
2- PASSIUS FINANCERS
2.a) Passius financers a cost
Criteris emprats per a la qualificació
En aquesta categoria s’han classificat:
a) Dèbits per operacions de les activitats: aquells passius financers que
s’originen en la compra de béns i serveis per activitats de l’entitat, i
b) Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells
passius financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen
en les activitats.
Valoració inicial
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu
de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda
ajustat pels costos de transacció directament atribuïbles.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions
de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
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Valoració posterior
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de
resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any
que, d’acord con allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import.
2.b) Reclassificació de passius financers
L’entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclòs inicialment en la
categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d’aquestes a
aquelles.
2.c) Baixa de passius financers
L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi
extingit.

h) Existències
L’entitat no manté cap tipus d’existències a final d’exercici.

i) Impost sobre beneficis.
DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Tot seguit s’explica el mètode seguit per a la determinació i
comptabilització de L'IMPOST SOBRE BENEFICIS.
En primer lloc s’han considerat les diferències existents entre el resultat
comptable i el resultat fiscal, considerat aquest com la base imposable de
l'Impost sobre beneficis. Aquestes diferències poden ser degudes a la desigual
definició dels ingressos i despeses en els àmbits econòmic i tributari, als
diferents criteris temporals d’imputació d’ingressos i despeses en els àmbits
indicats i a l’admissió, en l’esfera fiscal, de la compensació de bases
imposables negatives d’exercicis anteriors.
Les diferències resultants s’han classificat en els apartats següents:
- "Diferències permanents", produïdes entre la base imposable de
l'Impost sobre Beneficis i el resultat comptable abans d’aplicar impostos de
l’exercici, i que no reverteixin en períodes subsegüents, excloses les pèrdues
compensades.
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j) Ingressos i despeses.
CRITERIS GENERALS APLICATS
Ingressos
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis
es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que,
llevat evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o serveis,
deduït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides
similars que l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al
nominal dels crèdits. No obstant això, s’hi poden incloure els interessos
incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no
tinguin un tipus d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos
d’efectiu no sigui significatiu.
Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de
serveis que l’entitat ha de repercutir a tercers com l’impost sobre el valor afegit
i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers,
no formen part dels ingressos.
Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò
disposat en la norma relativa a instruments financers.
No es reconeix cap ingrés per la permuta de béns o serveis, per
operacions de tràfic, de naturalesa i valor similars.
Despeses
Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades
atenent a la naturalesa de les mateixes i imputades al capítol corresponent
del compte de resultats de l’Entitat.
k) Provisions i contingències
En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç
de la Fundació.
l) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç
de la Fundació.

m) Despeses de personal
En l’exercici actual no s’han registrat ni valorat despeses de personal
referides a compromisos per pensions.
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n) Subvencions, donacions i llegats.
CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIÓ
Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’han
comptabilitzat inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament
imputats al patrimoni net i s’han reconegut en el compte de resultats com a
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb
les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions,
donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons
dotacional o el fons social de l’entitat, o per a compensar dèficits d’exercicis
anteriors, no constitueixen ingressos, i s’han registrat directament en els fons
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es
tracti.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de
reintegrables es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la
condició de no reintegrables.
Valoració
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat
pel valor raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en
espècie s’han valorat pel valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós
valors al moment del seu reconeixement.
CRITERIS IMPUTACIÓ A RESULTATS
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que
tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat.
En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció,
donació o llegat de caràcter monetari ha de ser el mateix que l’aplicat a una
altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan es refereixin a
l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de
passiu.
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir
entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats:
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o
compensar els dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en
què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació
d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis.
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b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen
com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que
estiguin finançant.
c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat
específica s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen.
DETERIORAMENT
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions
valoratives per deteriorament dels elements en la part en què aquests
elements han estat finançats gratuïtament.

o) Transaccions entre parts vinculades
En l’exercici actual no s’han dut a terme transaccions entre parts
vinculades.

5. Immobilitzat material
5.1 Anàlisi dels moviments
Les variacions enregistrades en aquest epígraf són les següents:
EXERCICI 2019

Naturalesa
Terrenys i béns naturals
Construccions
Altres instal·lacions i
utillatge
Mobiliari
E. P. I.
Altre immob. material
Immobilitzat en curs
TOTAL (A)

Saldo
31.12.18

Addiccions
Entrades

Sortides /
Baixes

Trasp.

Saldo 31.12.2019

771.571,21

573.636,43

197.934,78

1.839.941,86

1.090.479,50

749.462,36

340,18

340,18

80.653,87

80.653,87

5.322,71

5.322,71

18.842,28

18.842,28

0,00
2.716.672,11

-1.664.115,93

0,00
1.052.556,18
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Saldo
31.12.2018

Denominació
A.A. Construccions
A.A. Altres instal·lacions i
utillatge

Import
dotació

Càrrecs per
baixes
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Traspassos

619.323,86

14.989,25

340,18

0,00

340,18

41.705,40

6.768,92

48.474,32

A.A. E. P. I.

2.726,01

1.225,00

3.951,01

A.A. Altre immobilitzat material

9.694,13

1.365,95

11.060,08

A.A. Mobiliari

A.A. Immobilitzat en curs

-548.073,59

Saldo
31.12.2019

0,00

TOTAL (B)

673.789,58

86.239,52

0,00
24.349,12

-548.073,59

VALOR NET COMPTABLE

Saldo 31.12.2018

Saldo 31.12.2019

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

2.042.882,53

902.491,07

150.065,11

EXERCICI 2020
Addiccions

Saldo
31.12.19

Naturalesa

Sortides /
Baixes

Entrades

Trasp.

Saldo 31.12.2020

Terrenys i béns naturals

197.934,78

Construccions
Altres instal·lacions i
utillatge

749.462,36

5.321,58

754.783,94

340,18

5.808,00

6.148,18

Mobiliari

197.934,78

80.653,87

E. P. I.

5.322,71

Altre immob. material
Immobilitzat en curs
TOTAL (A)

80.653,87
18.400,89

23.723,60

18.842,28
0,00
1.052.556,18

Denominació

18.842,28
29.530,47

Saldo
31.12.2019

1.082.086,65

Import
dotació

Càrrecs per
baixes

Traspassos

Saldo
31.12.2020

A.A. Construccions
A.A. Altres instal·lacions i
utillatge

86.239,52

15.095,68

101.335,20

340,18

507,60

847,78

A.A. Mobiliari

48.474,32

6.768,92

55.243,24

3.951,01

2.539,46

6.490,47

11.060,08

1.365,95

12.426,03

A.A. E. P. I.
A.A. Altre immobilitzat material
A.A. Immobilitzat en curs

TOTAL (B)

0,00

0,00

0,00

150.065,11

26.277,61

176.342,72
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VALOR NET COMPTABLE

Saldo 31.12.2019

Saldo 31.12.2020

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

902.491,07

905.743,93

5.2 Altra informació
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements
Classes elements

% amortització

Construccions
Instal·lacions i maquinària
Mobiliari
Equips procés informació

b) Característiques de
directament a les activitats.
Tots els elements
desenvolupa la Fundació.

estan

2%
10%
10%
25%

l’immobilitzat
afectes

a

les

material
diferents

no

afecte

activitats

que

c) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús,
distingint entre construccions i resta d’elements.
DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS

Construccions
Resta d’elements
TOTAL

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

0,00

0,00

22.222,39
22.222,39

18.910,39
18.910,39
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d) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats
l’immobilitzat material, indicant també l’import d’aquests actius.

Descripció de l'actiu subvencionat

Import de l'actiu

Passeig Maragall 130

749.462,36
749.462,36

TOTAL

Saldo de la
subvenció en
capital a
31/12/20

amb

Saldo de la
subvenció en
capital a
31/12/19

473.176,47
473.176,47

483.204,96
483.204,96

6. Inversions immobiliàries
6.1 Descripció dels immobles
EXERCICI 2019

Entrades

1.358.331,34

281.299,32

3.785.252,02
TOTAL 5.143.583,36

101.700,68
383.000,00

Naturalesa

Terrenys i béns
naturals
Construccions

Addiccions
Aport.
no
Ampliaci.
dineràr /millores
ies

Saldo
31.12.2018

A.A. Construccions
TOTAL

Traspas.

Saldo
31.12.2019

573.636,43

2.213.267,09

1.090.479,50 4.977.432,20
1.664.115,93 7.190.699,29

Saldo
31.12.2018

Denominació

Sortides
/ Baixes

757.430,57
757.430,57

Import
dotació

Correccions
per traspàs

98.737,78
98.737,78

Traspassos

Saldo
31.12.2019

548.073,59 1.404.241,94
548.073,59 1.404.241,94

VALOR NET COMPTABLE

Saldo 31.12.2018

Saldo 31.12.2019

INVERSIONES IMMOBILIÀRIES

4.386.152,79

5.786.457,35
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EXERCICI 2020

Saldo
31.12.2019

Naturalesa

Terrenys i béns
naturals
Construccions

Entrades

Addiccions
Aport.
no
Ampliaci.
dineràr /millores
ies

Sortides
/ Baixes

Traspas.

Saldo
31.12.2020

2.213.267,09

2.213.267,09

4.977.432,20
TOTAL 7.190.699,29

4.977.432,20
7.190.699,29

Denominació

Saldo
31.12.2019

Import
dotació

1.404.241,94

99.548,65
99.548,65

A.A. Construccions

TOTAL 1.404.241,94

Correccions
per traspàs

Traspassos

Saldo
31.12.2020
1.503.790,59
1.503.790,59

VALOR NET COMPTABLE

Saldo 31.12.2019

Saldo 31.12.2020

INVERSIONES IMMOBILIÀRIES

5.786.457,35

5.686.908,70

6.2 Altra informació
1. Tipus d’inversions immobiliàries i destinació que se’ls doni.
Situació del immoble

Destinació

Passeig Maragall 124-128

Llogat a AREP per dur a terme activitats.

Passeig Maragall 130 (2a i 3a planta)

Immoble destinat a l’arrendament en un
75,68% a Associació Residencial Maragall.

Carrer
Carrer
Ronda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Lleó XIII, nº 21
Francesc Tàrrega – Passeig Maragall
Guinardo nº 57-59 pis
Ramon Albó nº 71-73
Segre nº 127
Josep Estivill nº31
St Gervasi de Cassoles, 16-18

Llogats a AREP. (Habitatges d’inserció
social)

Passeig Maragall 142 (4rt – 1a)

Immoble destinat a l’arrendament tutelats.

Carrer Manigua 7 (1r – 1a)

Immoble destinat a l’arrendament tutelats.

Carrer Horta 209 (4a planta) (12,5% propietat) Immoble destinat a l’arrendament tutelats.
Lloguer de places de pàrquing.
Passeig Maragall, 130 (pàrquing)
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2. Ingressos provinents d’aquestes inversions així com les despeses per
a la seva explotació; s’han de diferenciar les inversions que generen ingressos
de les que no ho fan.
EXERCICI 2019

Tipus d’inversió

Destinació

Ingressos Despeses Obligacions
generats produïdes contractuals

Passeig Maragall 124-128

Lloguer edifici

79.795,44

27.958,59

Passeig Maragall 130

Lloguer edifici

37.280,46

47.746,45

Varis habitatges inserció social

Lloguer edifici

132.163,20

21.809,59

Passeig Maragall 142

Lloguer edifici

4.800,00

684,93

Carrer Manigua 7

Lloguer edifici

1.122,40

481,73

Carrer Horta 209

Lloguer edifici

962,50

56,49

Passeig Maragall 130

Lloguer pàrquing
TOTAL:

660,00
256.784,00

98.737,78

EXERCICI 2020

Tipus d’inversió

Destinació

Ingressos Despeses Obligacions
generats produïdes contractuals

Passeig Maragall 124-128

Lloguer edifici

80.513,64

27.958,59

Passeig Maragall 130

Lloguer edifici

40.823,40

47.746,45

Varis habitatges inserció social

Lloguer edifici

133.324,92

21.809,59

Passeig Maragall 142

Lloguer edifici

9.686,40

1.275,51

Carrer Manigua 7

Lloguer edifici

7.072,00

678,89

Carrer Horta 209

Lloguer edifici

8.475,60

79,62

Passeig Maragall 130

Lloguer pàrquing
TOTAL:

1.972,73
281.868,69

99.548,65
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3. Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb les
inversions immobiliàries

Descripció de l'actiu subvencionat

Passeig Maragall 124-128 solar

Saldo de la
Saldo de la
subvenció en subvenció en
capital a
capital a
31/12/20
31/12/19

Import de
l'actiu
742.389,55

738.182,47

738.182,47

Passeig Maragall 124-128 edifici
1.397.929,28
640.016,83
662.767,23
Passeig Maragall 130
2.948.150,33 1.472.450,45 1.503.657,50
Carrer Lleó XIII, nº 21
348.485,51
44.114,27
45.556,70
Carrer Francesc Tàrrega – Passeig Maragall
455.324,13
35.724,25
36.944,30
Ronda Guinardo nº 57-59 pis
314.251,08
82.386,76
84.809,90
Carrer Ramon Albó nº 71-73
186.309,37
115.208,28
116.138,99
Carrer Segre nº 127
240.517,73
63.777,12
65.709,76
Carrer Josep Estivill nº31
86.023,23
57.722,36
58.317,67
Carrer Manigua nº 7
128.000,00
126.839,38
127.518,27
Carrer Horta nº 209 (12,5% propietat)
15.000,00
14.863,89
14.943,51
6.862.380,21
3.391.286,06
3.454.546,30
TOTAL

7. Béns del patrimoni històric i cultural
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.

8. Immobilitzat intangible
8.1 Anàlisi dels moviments
Les variacions enregistrades en aquest epígraf són les següents:
EXERCICI 2019
Addiccions
Naturalesa

Saldo
31.12.2018

Entrades

Actius
generats
intern.

Comb. de
negocis

Aport. no
dineràries

Saldo
31.12.2019

Aplicacions informàtiques

19.303,65

19.303,65

TOTAL (A)

19.303,65

19.303,65

Denominació
A.A.Aplicacions informàtiques
TOTAL (B)

Càrrecs
per
baixes

Saldo
Import
31.12.2018 dotació

Traspassos

16.279,62 1.792,63
16.279,62 1.792,63

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B )

Saldo
31.12.2019
18.072,25
18.072,25

Saldo
31.12.2018

Saldo
31.12.2019

3.024,03

1.231,40
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EXERCICI 2020
Addiccions
Saldo

Naturalesa

31.12.2019

Entrades

Actius
generats
intern.

Comb. de
negocis

Aport. no
dineràries

Saldo
31.12.2020

Aplicacions informàtiques

19.303,65

19.303,65

TOTAL (A)

19.303,65

19.303,65

Càrrecs
per
baixes

Saldo
Import
31.12.2019 dotació

Denominació
A.A.Aplicacions informàtiques
TOTAL (B)

18.072,25
18.072,25

VALOR NET COMPTABLE

Traspassos

767,43
767,43

18.839,68
18.839,68

Saldo
31.12.2019

Saldo
31.12.2020

1.231,40

463,97

IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B )

Saldo
31.12.2020

8.2 Altra informació
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements.

Classes elements

% amortització

Aplicacions Informàtiques

33%

b) Característiques de
directament a les activitats.

l’immobilitzat

Tots els elements
desenvolupa la Fundació.

afectes

estan

c) Import i característiques
totalment amortitzats en ús:
DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS

Aplicacions informàtiques
TOTAL

a
dels

les

intangible
diferents

no

afecte

activitats

immobilitzats

que

intangibles

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

17.201,65

16.601,65

17.201,65

16.601,65
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9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
9.1 Arrendaments financers
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.
9.2 Arrendaments operatius
QUOTA ARRENDAMENT
OPERATIU RECONEGUT COM
INGRÉS AL 2020

QUOTA ARRENDAMENT
OPERATIU RECONEGUT COM
INGRÉS AL 2019

Passeig Maragall 124-128

80.513,64

79.795,44

Passeig Maragall 130 (2a i 3a planta)

40.823,40

37.280,46

0,00

0,00

133.324,92

132.163,20

Passeig Maragall 142

9.686,40

4.800,00

Carrer Manigua 7

7.072,00

1.122,40

Carrer Horta 209 (12,5% propietat)

8.475,60

962,50

Passeig Maragall 130 (pàrquing)
TOTALS

1.972,73

660,00

281.868,69

256.784,00

DESCRIPCIÓ DEL BÉ ARRENDAT

Passeig Maragall 130 (4a planta)
Varis habitatges inserció social

10.

Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç
Categories d’actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d’entitats del grup, multigrup i associades.
Instruments financers a llarg termini
Accions i
participacions del
patrimoni (totes,
excepte particip.
empreses grup, mult. i
assoc.)

Valors representatius
de deute (tots sense
excepció)

Altres

250

251, 241

242,243,252, 253, 254,
257, 258, 26,2553

CATEGORIES
2020
Actius financers a cost amortitzat

2019

2020

2019

2020

2019

3.284,22

3.284,22

3.284,22

3.284,22

Actius fin. mantinguts per a negociar
Actius financers a cost
TOTAL
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Instruments financers a curt termini
Accions i participacions
del patrimoni (totes,
excepte particip.
empreses grup, mult. i
assoc.)
CATEGORIES

Valors
representatius de
deute (tots sense
excepció)

Deutors comercials i altres
comptes a cobrar

Altres

541, 531

430, 431, 432, 433, 434,
436, 437, 44, 460, 4708,
544, 558

532, 5554, 555, 565, 33,
542, 543, 544, 545, 546,
548, 551, 552, 553, 566,
559, 255

540,5305
2020

2019

2020

2019

2020

Actius financers a cost amortitzat

2019

2020

2019

131.420,87

72.660,71

0,00

11.000,00

131.420,87

72.660,71

0,00

11.000,00

Actius fin. mantinguts per a negociar
Actius financers a cost
TOTAL

TOTAL
CATEGORIES
2020
Actius financers a cost amortitzat

2019

134.705,09

86.944,93

134.705,09

86.944,93

Actius financers mantinguts per a negociar
Actius financers a cost
TOTAL

10.2 Usuaris i altres deutors
EXERCICI 2019
SALDO 2018
Usuaris patrocinadors i altres
deutors de les activitats

Augments

Disminucions

SALDO 2019

40.562,49

621.557,31

589.459,09

72.660,71

Altres deutors

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

Altres crèdits amb Administracions
Públiques

0,00

0,00

0,00

0,00

40.562,49

632.557,31

589.459,09

83.660,71

TOTAL
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EXERCICI 2020
SALDO 2019

Augments

Disminucions

SALDO 2020

Usuaris patrocinadors i altres
deutors de les activitats

72.660,71

668.335,86

609.575,70

131.420,87

Altres deutors

11.000,00

1.430,45

12.430,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.660,71

669.766,31

622.006,15

131.420,87

Altres crèdits amb Administracions
Públiques
TOTAL

11.

Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç
Categories de passius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d’entitats del grup, multigrup i associades.
Instruments financers a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Altres

160, 170

176, 177, 178

161, 171, 172, 173, 174,18,1753

CATEGORIES
2020

2019

2020

2019

2020

2019

Passius financers a cost
amortitzat
Passius fin. mantinguts per
a negociar
TOTAL

Instruments financers a curt termini

CATEGORIES

Deutes amb entitats de crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Creditors comercials i altres
comptes a pagar

510, 520,527

500, 501, 505,506

400, 401, 403, 404, 405, 406, 41,
438, 465,466

2020
Passius financers a cost
amortitzat
Passius fin. mantinguts per
a negociar
TOTAL

2019

2020

2019

2020

2019

21.649,07

24.639,94

21.649,07

24.639,94
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TOTAL
Altres
CATEGORIES

512, 513, 521, 523,
551,5525,5530,5532,555,5565,55
66,56, 5591,194,509,511, 524,
525, 526, 561,569,1750

2020
Passius financers a cost
amortitzat
Passius financers
mantinguts per a negociar
TOTAL

2019

2020

2019

0,00

0,00

21.649,07

24.639,94

0,00

0,00

21.649,07

24.639,94

11.2 Classificació per venciments
a) Import dels deutes que vencin en cadascun dels cinc anys següents al
tancament de l’exercici i de la resta fins al seu últim venciment
Passius
financers
amb
venciment

Import
venciment
exercici N+1

Import
venciment
exercici N+2

Import
venciment
exercici N+3

Import
venciment
exercici N+4

Import
venciment
exercici N+5

Import
venciment
superior a 5
anys

TOTAL

0,00

0,00

Proveïdors

1.012,18

1.012,18

Creditors varis

6.593,94

6.593,94

Personal

14.042,95

14.042,95

TOTAL

21.649,17

21.649,07

Fiances

11.3) L’import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i
naturalesa.
No hi ha DEUTES AMB GARANTIA REAL.
11.4) Informació sobre els terminis de pagament a proveïdors
En base a l’establert en la Disposició addicional tercera “Deure de
d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, s’informa sobre aplaçaments
de pagaments efectuats a proveïdors:

pàgina 27

“FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL”

2020
Període Mitjà de Pagament a Proveïdors
.

12.

2019

14,20 dies

12,50 dies

Fons propis

Les variacions enregistrades en aquest epígraf durant l’exercici han
estat les següents:
Fons
Fundacional

Pèrdues a
Romanent compensar

Pèrdues i
guanys

Total

-29.685,43

2.947.280,02

Saldo 31.12.18
Aportació fons
dotacional
Distribució del
resultat
Resultat de
l’exercici
Altres

1.564.589,61

Saldo 31.12.19

1.564.589,61

1.412.375,84 -29.685,43

4.467,89

2.951.747,91

Fons
Fundacional

Pèrdues a
Romanent compensar

Pèrdues i
guanys

Total

4.467,89

2.951.747,91

0,00

0,00
-29.685,43

29.685,43

0,00

4.467,89

4.467,89
0,00

Saldo 31.12.19
Aportació fons
dotacional
Distribució del
resultat
Resultat de
l’exercici
Altres

1.564.589,61

Saldo 31.12.20

1.564.589,61

13.

1.412.375,84

1.412.375,84

-29.685,43

0,00
4.467,87

-4.467,87

0,00

4.406,58

4.406,58

4.406,58

2.956.154,49

0,00
1.412.375,84 -25.217,54

Subvencions, donacions i llegats

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL
EXERCICI 2019
ENTITAT
GENCAT
ORGANISMES
OFICIALS
SECTOR
PRIVAT

SALDO
INICIAL

ATORGADES
A L'ANY

IMPORTS
REBUTS

IMPORT
RETORNAT

TRASPAS DE
L'ANY

TRASPÀS A
RTATS.

SALDO
FINAL

2.300.300,39

-33.440,00

2.266.860,39

498.234,40

-12.547,62

485.686,78

1.072.224,94

143.000,00

-30.020,85

1.185.204,09

3.870.759,73

143.000,00

-76.008,47

3.937.751,26
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EXERCICI 2020
ENTITAT
GENCAT
ORGANISMES
OFICIALS
SECTOR
PRIVAT

SALDO
INICIAL

ATORGADES
A L'ANY

IMPORTS
REBUTS

IMPORT
RETORNAT

TRASPAS DE
L'ANY

TRASPÀS A
RTATS.

SALDO
FINAL

2.266.860,39

-33.440,00

2.233.420,39

485.686,78

-12.547,62

473.139,16

1.185.204,09

3.000,00

-30.301,14

1.157.902,95

3.937.751,26

3.000,00

-76.288,76

3.864.462,50

SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ
EXERCICI 2019
ENTITAT
GENCAT – Dept Treball, Afers
Socials i Famílies

ATORGADES
A L'ANY

IMPORT
RETORNAT

SALDO
FINAL

336.755,21

336.755,21

336.755,21

336.755,21

FINALITAT
Tuteles

ORGANISMES OFICIALS
SECTOR PRIVAT

EXERCICI 2020
ENTITAT
GENCAT – Dept Treball, Afers
Socials i Famílies

ATORGADES
A L'ANY

IMPORT
RETORNAT

SALDO
FINAL

383.497,35

383.497,35

383.497,35

383.497,35

FINALITAT
Tuteles

ORGANISMES OFICIALS
SECTOR PRIVAT

La fundació ha complert amb totes les condicions associades
subvencions, donacions i llegats rebuts.

14.

a les

Situació fiscal
14.1. Impost sobre beneficis

El resultat de l’exercici ha estat de 4.406,58 euros, una vegada deduïda
la despesa per Impost sobre Beneficis de 0,00 euros.
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TIPUS IMPOSITIU
La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la
Llei 49/2002 de 23 de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La Fundació ha
comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret
1270/2003 de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en
Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts en
l’article 3er. de l’esmentada Llei.
D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts,
obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei, és del 10%.
CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB
LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Compte

A traves

De

De

PiG

PiG

Rtat. comptable de l’exerc. després IS

4.406,58
Augments

Impost s/ societats

Disminucions

0,00

Rtat. comptable abans de IS

4.406,58

Diferències permanents
Rendiments exempts en base Llei 49/02

Base imposable (Result. fiscal)

-4.406,58
4.406,58

0,00

14.2. Altres tributs
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb
altres tributs.

15.

Ingressos i despeses
15.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses
derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat.
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15.2. Ajuts concedits i altres despeses
El detall de la partida d’Ajuts concedits i altres despeses és el següent:
EXERCICI 2019
Activitat
Ajuts a tutelats
TOTALS

Import

Reintegraments

Total

6.852,14

6.852,14

6.852,14

6.852,14

EXERCICI 2020
Activitat
Ajuts a tutelats
TOTALS

Import

Reintegraments

Total

364,86

364,86

364,86

364,86

15.3. Aprovisionaments, Despeses de personal i Pèrdues,
deterioraments i variació de les provisions per operacions de les
activitats:
El detall i import de la partida d’Aprovisionaments és la següent:
Concepte
Consum de béns destinats a les activitats
Variació existències
TOTAL

2020

2019

3.018,82

0,00

0,00

0,00

3.018,82

0,00

El detall i import de la partida de Despeses de personal és el següent:
Concepte
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de la fundació
Altres càrregues socials
TOTAL

2020

2019

412.322,97

435.039,92

6.500,00

3.250,00

117.207,25

120.807,61

2.648,20

1.300,00

538.678,42

560.397,53

15.4. Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts
per permuta de béns no monetaris i serveis.
No existeix saldo per aquest apartat en el Compte de resultats del
present exercici.
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15.5. Detall de la partida “Altres resultats”
El detall i import de la partida de despeses i ingressos excepcionals és
la següent:
Partida del compte de resultats

2020

2019

Despeses excepcionals de l’exercici

(160,60)

(987,84)

Ingressos excepcionals de l’exercici

2.740,65

1.778,94

TOTAL

2.580,05

791,10

15.6. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Tots els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, són
per contribuir a l’atenció directa dels tutelats.

16.

Provisions i contingències
No existeix la rúbrica de provisions i contingències, en el Passiu del

Balanç.

17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats
estatutàries
17.1 Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan
directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries.
Exercici 2019
Actius no corrents que formen part de la dotació fundacional

Detall

Valor
comptable

Béns Immobles

2.140.318,83

TOTALS

Vida útil
34 anys

2.140.318,83

Amort.Acum.
561.086,75

Deterioraments
0,00

Activitat que
s’hi
densenvolupa
Llogat a AREP

561.086,75

Exercici 2020
Actius no corrents que formen part de la dotació fundacional

Detall

Valor
comptable

Béns Immobles

2.140.318,83

TOTALS

2.140.318,83

Vida útil
34 anys

Amort.Acum.
589.045,34
589.045,34

Deterioraments
0,00

Activitat que
s’hi
densenvolupa
Llogat a AREP
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17.2 Finalitats Fundacionals
Càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats.
EXERCICI
2020

EXERCICI
2019

Ingressos per les activitats

410.808,31

460.191,72

Altres ingressos de les activitats

281.868,69

256.784,00

2.740,65

791,10

0,00

0,05

DESCRIPCIÓ
INGRESSOS BRUTS

Altres resultats
Ingressos financers
TOTAL INGRESSOS BRUTS

695.417,65 717.766,87

DESPESES NECESÀRIES
Despeses financeres

0,00

0,01

TOTAL DESPESES NECESÀRIES

0,00

0,01

TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES

DESCRIPCIÓ

695.417,65 717.766,86

EXERCICI
2020

EXERCICI
2019

DESPESES I INVERSIONS ACTIVITAT FUNDACIONAL
Ajuts concedits i altres despeses

364,86

6.852,14

3.018,82

0,00

538.678,42

560.397,53

95.924,93

95.901,97

2.558,51

1.276,27

Altres despeses

0,00

0,00

Altres resultats

160,60

0,00

26.530,47

240.000,00

667.236,61

904.427,91

Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Altres tributs

Adquisicions d’immobilitzat que no està subvencionat
TOTAL ASSIGNACIÓ FUNDACIONAL
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Determinació del destí dels ingressos a finalitats fundacionals segons
el que s’estableix legalment:

Exercici

Ingressos
Computables

% destinat a
finalitats
fundacionals

Despesa a
destinar a
activitats
fundacionals

Despesa
destinada a
activitats
fundacionals

Diferència

2016

620.358,25

70%

434.250,78

443.714,06

-9.463,28

2017

634.307,25

70%

444.015,08

493.016,27

-49.001,19

2018

622.258,76

70%

435.581,13

619.632,50

-184.051,37

2019

717.766,86

70%

502.436,80

904.427,91

-401.991,11

2020

695.417,65

70%

486.792,36

667.236,61

-180.444,25

17.3 Compliment de Finalitats Fundacionals
Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més
del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha
complert amb el que s’estableix legalment.

18.

Fets posteriors al tancament

Amb posterioritat al tancament i fins a l’aprovació d’aquests comptes
anuals, no s’han produït fets posteriors significatius.

19.

Operacions amb parts vinculades

Les remuneracions que ha percebut el personal directiu de l’entitat
durant el 2020 són de 64.820,00 euros, i durant el 2019 van ser de 64.339,99
euros.
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Altra informació

20.1 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici,
distribuït per categories i desglossat per sexes
El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, distribuït per
categories i desglossat per sexes, és el següent:
CATEGORIES

TOTAL

HOMES

DONES

2020

2019

2020

2019

2020

2019

1

1

0

0

1

1

0,75

0,75

0

0

0,75

0,75

Coordinadora Social

1

0

0

0

1

0

Responsable Tutelats
Tècnic/ Auxiliar
Administratiu
Auxiliar Tutelats

4

5,5

1

0

3

5,5

1,625

1,625

1

1

0,625

0,625

3,5

4

1,5

1,5

2

2,5

1

1

0

0

1

1

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

13,375

14,375

3,5

2,5

9,875

11,875

Gerent
Responsable Administració

Monitor
Auxiliar neteja
TOTAL

20.2 Components de l’òrgan de govern
La composició dels Membres del Patronat a 31 de desembre 2020 era
la següent:
NOM

CÀRREC PATRONAT

Matilde Barbé i Valls
Ramiro Gutiérrez i García

Presidenta
Vicepresident

Aurora Rabinad i Riverola
Jordi Mendieta Suñé
Antoni Comas i Baldellou
Joan Noguera i Torné

Secretària
Tresorer
Vocal
Vocal

20.3 Tramitació autoritzacions al protectorat
No hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus
d’operació.
20.4 Operacions amb garantia
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no
poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les
autoritats fiscals, o bé hagi transcorregut el termini de prescripció legal.
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A la data de formulació de la present memòria els diferents impostos
als que està subjecte la Fundació no han estat inspeccionats, no existint
segons els Patrons, contingències significatives que poguessin derivar-se de la
revisió dels exercicis oberts a inspecció.
20.5 Retribució auditors
En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els
honoraris meritats per l’auditoria de l’exercici 2020 han estat de 4.490,00
Euros i per l’auditoria de l’any 2019 varen ser de 4.405,00 Euros.
20.6 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió
quan l’Entitat sigui de major actiu
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no
pertany a cap unitat de decisió.
20.7 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió
quan l’Entitat no sigui la de major actiu
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no
pertany a cap unitat de decisió.
20.8 Codi de conducta d’inversions financeres temporals
El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta
de les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres,
acordat el 20 de febrer de 2019, pel Consell de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que
s’han d’ajustar les inversions financeres en base a l’esmentada normativa.
L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en
compte:
1- Les inversions financeres temporals en instruments financers s’han
realitzat en valors subjectes en l’àmbit de supervisió de la C.N.M.V.
2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren inversions
financeres temporals qualsevol inversió en instruments financeres,
amb excepció de les inversions que estiguin subjectes a restriccions de
lliure disposició per virtut del títol fundacional, dels estatus de l’entitat
o de la normativa que li sigui d’aplicació; i la part del patrimoni de
l’entitat que provingui d’aportacions efectuades pel fundador, per
donants o per associats amb subjecció a requisits de no disposició o
amb vocació de permanència. Així mateix, es consideren instruments
financers el recollits en l’Annex d’Instruments financers compresos en
l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors.
Selecció d’inversions:
Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre
la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents
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possibilitats d’inversió, atenent les condicions del mercat en el
moment de la contractació.
D’altra banda, l’estratègia d’inversió és coherent amb el perfil i
duració dels passius i les previsions de tresoreria, també es
diversifica el risc corresponent a les inversions. A més, i amb
l’objecte de preservar la liquidesa de les inversions, l’Entitat porta a
terme les seves inversions en valors o instruments financers negociats
en mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació, i la inversió
en institucions d’inversió col·lectiva amb reemborsament diari
harmonitzades a nivell europeu o equivalents. Finalment, la política
d’inversió dóna especial importància a la preservació del capital.
L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt,
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de
cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga).

21.

Informació segmentada

La Fundació ha destinat la totalitat dels seus fons i recursos en la seva
activitat principal.

EXERCICI 2019

ACCIÓ
SOCIAL

DONATIUS

RENDIMENT
DE CAPITAL

TOTAL

INGRESSOS
SUBVENCIONS
REINTEGRAMENT DE
SUBVENCIONS
DONACIONS

336.755,21

336.755,21

0,00

0,00
123.436,51

SUBV. TRASP. RESULTAT
INGRES. PER ARRENDAMENTS
INGRESSOS FINANCERS
ALTRES RESULTATS
TOTAL INGRESSOS

123.436,51
76.008,47

76.008,47

256.784,00

256.784,00

0,05

0,05

791,10

791,10

337.546,36 123.436,51

332.792,47 793.775,34

DESPESES
AJUTS MONETARIS
DESPESES DE PERSONAL

6.852,14

6.852,14

560.397,53

560.397,53

AMORTITZACIONS

26.141,75

SERVEIS EXTERIORS

95.901,97

95.901,97

1.276,27

1.276,27

0,01

0,01

TRIBUTS
DESPESES FINANCERES
ALTRES RESULTATS
TOTAL DESPESES
RESULTAT

98.737,78

0,00
690.569,67

124.879,53

0,00
0,00

-353.023,31 123.436,51

98.737,78 789.307,45
234.054,69

4.467,89
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EXERCICI 2020
INGRESSOS
VENDES I PRESTACIONS DE
SERVEIS
SUBVENCIONS
REINTEGRAMENT DE
SUBVENCIONS
DONACIONS

ACCIÓ
SOCIAL

DONATIUS

DE CAPITAL

TOTAL

3.018,82

3.018,82

383.497,35

383.497,35

0,00

0,00
24.292,14

SUBV. TRASP. RESULTAT
INGRES. PER ARRENDAMENTS
INGRESSOS FINANCERS

RENDIMENT
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24.292,14
76.288,76

76.288,76

281.868,69

281.868,69

0,00

ALTRES RESULTATS

2.740,65

TOTAL INGRESSOS

389.256,82

0,00
2.740,65
24.292,14

358.157,45 771.706,41

DESPESES
APROVISIONAMENTS
AJUTS MONETARIS
DESPESES DE PERSONAL

3.018,82

3.018,82

364,86

364,86

538.678,42

538.678,42

AMORTITZACIONS

27.045,04

SERVEIS EXTERIORS

95.924,93

95.924,93

2.558,51

2.558,51

0,00

0,00

160,60

160,60

TRIBUTS
DESPESES FINANCERES
ALTRES RESULTATS
TOTAL DESPESES
RESULTAT

99.548,65

667.751,18

0,00

-278.494,36

24.292,14

126.593,69

99.548,65 767.299,83
258.608,80

22.

Dades sobre usuaris ( veure annex)

23.

Dades sobre el personal laboral ( veure annex)

24.

Dades sobre professionals (veure annex)

4.406,58

MEMÒRIA 2020
FUNDACIO VIA-GUASP

,
Fundacio Via-Guasp per a la tutela del malalt mental
Passeig Maragall, 130 1ª planta – 08027 Barcelona
Telf. 93 498 80 31
www.via-guasp.com

Presentació
La Fundació Via Guasp per a la tutela del malalt mental té com a objectiu principal la
defensa dels drets i de la dignitat de la persona que pateix una malaltia mental. La
Fundació realitza assessorament i tramitació de la modificació de la capacitat legal.
Com a entitat tutelar, i en el moment en que l’autoritat judicial ho requereixi, es porta
a terme l’exercici de la representació legal de la persona en els terminis que la
sentència dictamini, per tal de protegir a les persones que pateixen un trastorn
mental.
Les persones tutelades per la nostra entitat estan afectades de trastorn mental sever
i sovint amb patologies afegides i una situació econòmica i social de extrema
precarietat i gravetat. A través de les nostres actuacions els procurem un habitatge
més digne, una alimentació més adequada, el tractament mèdic i la rehabilitació
psicosocial integral que requereix el seu trastorn mental. En resum, a més de cobrir
les seves necessitats bàsiques, es procura, mitjançant el pla d’actuació individual, la
rehabilitació a nivell biopsicosocial, així com evitar al màxim el seu deteriorament.
Per tal d’aconseguir tot això, les persones professionals de l’entitat realitzen atenció
directa a la persona tutelada, eix principal de la nostra tasca, per tal de sentir-los a
prop i acompanyar-los en totes les àrees de la seva vida.
També es realitzen diverses gestions com el registre documental de l’expedient de
cada persona tutelada, el pla d’intervenció que constantment es revisa conjuntament
amb tot l’equip i tenint en compte les preferències i pressa de decisions de la persona
tutelada, la coordinació amb les seves famílies i amb els professionals d’altres
recursos que els atenen, així com la tramitació de tot tipus de prestacions tant
econòmiques com serveis a les quals hi tenen dret.
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A l’hora, si l’autoritat judicial ho requereix, també es gestiona el patrimoni de la
persona tutelada.

L’any de la pandèmia
L’any 2020 ha portat una situació excepcional que ha afectat especialment als
col·lectius més vulnerables. La pandèmia derivada de la COVID-19, així com la
declaració de l’Estat d’Alarma i el confinament, ha trencat molts projectes de vida,
molts projectes de reinserció de les nostres persones tutelades que venien fent des
de feia molt de temps i que els hi suposava molt d’esforç i il·lusió.
Després de la confusió inicial, la fundació s’adapta ràpidament a la nova situació i
realitza canvis en el funcionament habitual, per tal de poder continuar al costat de
les persones i alhora, complir amb totes les mesures de seguretat.
Les persones tutelades que es troben ingressades a centres hospitalaris i
residencials passen a estar confinades de forma total, impedint així les visites
presencials per part dels seus referents i auxiliars de tutela, així com de la seva
família i amics. La fundació realitza un seguiment telefònic i a través de
videotrucades per tal de que ens sentin a prop, així com donar suport emocional i
acompanyament en aquests moments difícils.
Per a les persones que viuen a domicilis particulars i que estan soles en molts casos,
l’actuació per part de la fundació és molt més propera. Es continua fent activitat
presencial en tot moment, protegint la salut de persones tutelades i de persones
professionals, però estant al seu costat. En molts casos, les persones tutelades que
viuen a casa seva, es senten molt soles, i l’aïllament social que els hi provocat la
pandèmia, ha agreujat, i molt, el seu estat d’ànim. Amb suport i acompanyament
emocional, tant presencial com telefònic, s’ha pogut fer un seguiment acurat.
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En tots els casos, s’han continuant atenent les visites presencials inajornables, així
com els acompanyaments mèdics i l’atenció de les urgències que han pogut sorgir.
La cobertura de les necessitats bàsiques s’ha assegurat en tots els casos. Les
persones professionals de la entitat s’han desplaçat als domicilis, i s’ha tingut molt
contacte amb les famílies.
Durant aquet període el nostre equip ha continuat formant-se amb cursos i xerrades
on-line.

Reunió virtual d’equip
4

Visites mèdiques presencials

Videotrucades

Lamentablement la COVID-19 ens ha fet perdre a dues persones tutelades molt
estimades, que portaven amb nosaltres des de feia molts anys. Tots dos vivien a
una residència per a persones grans i van morir durant la primera onada de la
pandèmia. Aquests recursos han sigut els que més han patit els brots de COVID.
Altres persones tutelades per la fundació també van infectar-se del virus i van haver
d’estar hospitalitzades al llarg dels mesos, com també molts han hagut de fer
aïllament en altres centres o en els seus propis domicilis. Hi ha persones tutelades
que encara estan recuperant-se de les seqüeles.
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Organigrama de la entitat
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Servei tutelar
1. Cobertura de les necessitats bàsiques
Les persones tutelades per la fundació són acompanyades pels auxiliars i referents
de tutela a realitzar les compres pertinents a diversos establiments si és necessari i
si ho requereixen perquè la seva autonomia ho requereix.
L’entitat tutelar cerca i facilita un habitatge
adient a les necessitats de la persona, i dona
suport en els canvis de domicili i els processos
d’adaptació.
La intensitat i freqüència del seguiment aquí
realitzat per atendre aquestes necessitats
dependran de la autonomia de cada persona i
del tipus de domicili on resideix (centre
residencial, pis tutelat, domicili propi...).
Sovint és necessari serveis complementaris
per a millorar la seva qualitat de vida o per
millorar la seva autonomia (Servei d’Atenció a
Domicili, incloent servei de neteja i de
treballadora familiar, servei d’àpats a domicili,
etc.).
Això inclou les obres d’adequació dels
habitatges propis i de lloguer, si es requereix.
Cal remarcar que durant tot el confinament domiciliari que s’ha patit durant l’any, les
persones tutelades que ho han requerit, han rebut el suport presencial necessari per
a la cobertura de les seves necessitats.
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Quin ha estat el lloc de vida de les persones
tutelades durant el 2020?

Domicili de lloguer
11%
Centre penitenciari
1%

Llar residència per a
persones amb
malaltia mental
29%

Centre hospitalari
psiquiàtric
14%

Pis compartit
10%

Domicili de
propietat/familiar
23%
Pis assistit
1%

Residència per a
persones grans
11%
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2. Autocura de la imatge personal i la neteja del seu entorn
La simptomatologia negativa del trastorn mental sever afecta la capacitat per
mantenir la cura de la higiene personal i de la del habitatge, entre altres moltes
coses.
Moltes de les persones tutelades requereixen un suport auxiliar per viure en
condiciones òptimes.
Mitjançant la dotació de recursos que recull la Llei de Dependència, les persones
tutelades reben suport a domicili en l’àmbit de neteja de la llar i de suport domiciliari,
si s’escau.
Durant els moments més dur del confinament, s’han augmentat les atencions als
domicilis, des de la pròpia entitat tutelar i reforçant els serveis que reben a través
dels ens públics.
Si l’economia de la persona tutelada ho permet, se’ls dota, a més a més, amb un
servei de neteja a domicili per tal de mantenir el seu habitatge en condicions òptimes
i si cal també d’un auxiliar per a la seva higiene.
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3. Control medicació psiquiàtrica i mèdica general
Les persones tutelades que viuen a domicilis particulars i no estan institucionalitzats
i, sobre tot, en aquells casos en que es detecta que la persona no gestiona bé la
medicació prescrita pel seu psiquiatra de referència, es realitza control de la
medicació de forma setmanal per a obtenir una millor resposta terapèutica al
tractament farmacològic.
Se li proporciona la medicació en blisters facilitats per la farmàcia, així com es
realitzen visites domiciliàries per supervisar la correcta presa de medicació. En els
casos en que requereixin supervisió acurada del tractament, se li administra
diàriament a la seu de la fundació.
En el cas de persones que presenten un major grau d’autonomia i viuen al seu
domicili, per tal de preservar la seva implicació en el seu tractament, son ells
mateixos qui preparen el seu blister setmanal de medicació, amb la nostra
supervisió.
És de vital importància una correcta administració de la pauta farmacològica, tant de
la psiquiàtrica com de la general, doncs molt sovint presenten malalties afegides a
la psiquiàtrica.
La fundació, durant tot el confinament, ha procurat a totes les persones tutelades
que ho requereixen, la medicació presencialment, desplaçant-se als domicilis
particulars o donant el servei a la seu de l’entitat.
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Dades de les persones tutelades i tipus de suport que reben per part de la fundació
vers el control de medicació, tenint en compte que alguns usuaris han de prendre
la medicació en diferents modalitats:

72

Li proporcionen el recurs assistencial on es troba actualment.

16

La fundació li proporciona blister setmanalment preparat a la
farmàcia.

2

Se li dona diàriament de forma presencial a la seu de l'entitat.

15

Pren medicació injectable.

30

Son autònoms en aquesta àrea.
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4. Àrea de salut
Per a la entitat tutelar, un eix molt
important a tenir en compte és l’àmbit
de la salut de la persona tutelada.
La persona ha de rebre el seguiment
mèdic que requereix, tant de control de
la seva salut general com de la seva
salut

mental,

especialitats

així

com

mèdiques

de

les

que

es

requereixin.
A tal fi, l’auxiliar i el referent tutelar
acompanya a les persones tutelades a
les visites mèdiques necessàries,
sempre depenent de l’autonomia de
cada usuari i respectant la protecció de
dades i la confidencialitat en tot
moment.
També es realitza una coordinació
constant amb els sanitaris que atenen a
la persona per tal de fer un seguiment
exhaustiu de la seva evolució.
El col·lapse del sistema públic de Salut
provocat per la pandèmia ha fet que
moltíssimes visites mèdiques de seguiment i de prevenció hagin estat suspeses. Les
visites inajornables i presencials han estat realitzades amb acompanyament de
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professionals. Moltes visites han passat a ser telefòniques i virtuals (per
videotrucades), realitzant la fundació assistència en la visita a distància.
En el moment en que ha estat permès, els professionals de la entitat han començat
a reprogramar visites mèdiques que van quedar pendents.

5. Rehabilitació i reinserció social
El pla de treball individualitat, elaborat pels professionals referents de la entitat i
conjuntament amb la persona tutelada, és la guia per cercar el recurs més adient a
cada persona per tal d’assegurar i consolidar la seva integració social. Hi ha
vinculacions a Serveis de Rehabilitació Comunitària /Centres de Dia, Centres
Especials de Treball, Centres Pre-laborals o Clubs Socials, o recursos comunitaris
com els centres cívics, segons el perfil de cadascú i seguit sempre les indicacions
dels seus terapeutes referents. A aquest nivell els referents del cas es coordinen
amb els altres serveis que atenen a les persones tutelades fent reunions periòdiques
per establir criteris conjunts d’actuació per a una millor rehabilitació i a fi de poder
també actuar en el cas de detecció d’algun problema que pugui entorpir aquest
procés.
En els casos que la vinculació al recurs és molt complex degut al seu perfil, la
fundació disposa d’un servei d’oci per suplir les carències derivades de la seva
patologia. Aquest servei disposa d’un professional que guia, acompanya i vincula a
cada usuari en aquest espai, tenint el compte la seva particularitat.
Durant el confinament, el 100 % dels serveis de rehabilitació comunitària van tancar
les seves portes. Es van truncar molts projectes de reinserció. El seguiment per part
d’aquests equips va passar a realitzar-se de forma telefònica i/o virtual, tenint en
compte la bretxa digital que presenten molts dels nostres tutelats, ha estat molt difícil
continuar amb el vincle. De forma progressiva, es va anar tornant a la “nova
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normalitat” i les persones tutelades, van poder tornar als centres, enriquint així el
seu dia a dia.

6. Visites de seguiment a la persona tutelada
Les persones tutelades per la nostra entitat reben periòdicament visites dels
professionals de la fundació, per tal de rebre un tracte proper, presencial i un
acompanyament emocional, creant vincles entre la persona tutelada i el propi
professional.

Durant les visites al domicili, cal vetllar per què mantinguin l’ordre a casa seva,
promoure la bona convivència amb els veïns, evitar que hi hagi aliments caducats,
vigilar que facin els àpats adequats i mantinguin un ordre de son-vigília... escoltar
les seves demandes i proporcionar un adequat clima de confiança i de seguretat
(fonamental per a la rehabilitació de la seva malaltia).
Cert és que durant el 2020 va haver-hi una abrupta interrupció del normal
funcionament de la entitat i del seguiment que es realitza a les persones tutelades.
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En molts casos, el seguiment només es va
poder realitzar de forma telefònica i per
videotrucades, passant mesos sense poder
veure físicament a les persones, sobretot en
el cas de les persones tutelades que estan
institucionalitzades.
Reparar aquest trencament ha estat difícil,
però, progressivament s’han normalitzat les
visites.
Sobretot hi ha hagut especial atenció a les persones que viuen soles, amb un fort
acompanyament diari telefònic, per fer suport emocional.

CONTROL DE VISITES
12000
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2000

0
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7. Àrea d’oci
Sovint, per la seva patologia i la simptomatologia d’aquesta, és molt complicat que
les persones tutelades mantinguin la constància en recursos d’oci i/o que s’adaptin
a ells satisfactòriament. Treballar aquesta àrea de la vida d’una persona és
imprescindible per al seu benestar biopsicosocial. Existeixen recursos especialitzats
en aquest àmbit als quals les persones tutelades estan vinculades en la majoria dels
casos.
A partir del març, tots els serveis d’oci extern: club social, centres cívics, gimnasos,
etc. van tancar les seves portes.
Ha estat un any molt difícil per a treballar aquesta àrea tant important en la vida
d’una persona. Per a pal·liar momentàniament aquesta carència, a través del
Programa d’oci inclusiu SocialMent, s’ha pogut atendre a part de les nostres
persones tutelades que han estat confinades a la Residència La Ginesta, amb la
qual comparteix espai la Fundació Via Guasp.

8. Àrea de la família
La fundació també té cura de l’entorn de la persona tutelada, realitzant visites de
seguiment i coordinacions amb els familiars més propers, per tal de preservar las
relacions familiars i donant suport emocional a les famílies sobre la incomprensió
que pateixen les malalties mentals.
Es promou la bona relació familiar i es fa mediació en els possibles conflictes que
puguin sorgir, tot en benefici del benestar biopsicosocial de la persona tutelada.
En el cas de les persones tutelades que tenen als seus pares o altres familiars
ingressats a hospitals o centres residencials, es realitza l’acompanyament per a que
els puguin anar a visitar.
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La pandèmia va fer augmentar considerablement la coordinació amb les famílies, de
forma telefònica, per tal de transmetre tranquil·litat de que el seguiment que se li
estava fent als seus familiars tutelats era adequat.
En els casos de les persones tutelades que han estat ingressades per la COVID-19,
donades les restriccions de visites hospitalàries, la coordinació amb les famílies ha
estat diària.

9. Tràmits burocràtics
La fundació, a través dels seus professionals, porta al dia la documentació de cada
persona tutelada com pot ser el grau de discapacitat, el grau de dependència, les
prestacions econòmiques, prestacions socials i tot el ventall d’ajuts públics als quals
hi tingui dret. Es realitzen acompanyaments a tots els tràmits burocràtics que es
requereixin.
A més, en el cas de necessitar l’assistència davant les autoritats judicials i/o policials,
la fundació compta amb un servei d’assessorament jurídic mitjançant la figura d’una
advocada que realitza les gestions pertinents.
La fundació acompanya a la persona tutelada als jutjats i li procura l’assistència d’un
advocat d’ofici quan hi té dret.
El tancament de les oficines d’atenció a la ciutadania de serveis com la Seguretat
Social o el Departament d’Acció Social, ha fet que la gran majoria de les gestions
burocràtiques hagin passat a realitzar-se de forma digital. El col·lapse que han patit
aquestes institucions ha demorat diverses gestions.
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10. Servei de Psicologia
Durant l’any 2018, observant la necessitat dels tutelats per rebre una adequada
teràpia psicològica de forma periòdica que pugui reforçar el seguiment que reben al
Centre de Salut Mental d’Adults, s’inicia el Servei de Psicologia adreçat a aquelles
persones tutelades que més es poden beneficiar i que necessiten un suport més
intensiu per les seves característiques.
Teràpies individuals
Les teràpies individuals es realitzen de forma setmanal o quinzenal, segons la
necessitat de la persona. Es treballen tots aquells aspectes que influeixen en la vida
de la persona, de tal manera que l’objectiu d’aquestes sessions és anar oferint els
recursos necessaris per a fer front a les diverses situacions d’estrès, reforçar la seva
capacitat d’adaptació als canvis, treballar les emocions derivades d’aquests
situacions i promoure el funcionament social i l’autonomia.
Durant la pandèmia es van aturar les sessions de forma presencial i es va decidir fer
un seguiment telefònic.
Teràpies grupals
A l’iniciar l’any, es van iniciar també un espai de grup setmanal. Durant dues hores,
el grup tenia dos espais diferents, un primer apartat de caire terapèutic, on les
persones que ho necessitessin podien compartir tot allò que volguessin amb la resta
del grup. I un segon apartat on realitzàvem activitats grupals enfocades a fomentar
les relacions socials, millorar les habilitats socials i la comunicació, fomentar
l’autonomia, promoure actituds i hàbits saludables i frenar el deteriorament cognitiu.
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Amb l’arribada de la pandèmia i les limitacions del confinament vam haver de
redefinir aquest espai, les persones tutelades per a la fundació no es podien
relacionar entre elles si no compartien domicili i es va prendre la decisió de seguir
fent l’espai de grup amb els residents de La Llar – Residència La Ginesta. Les
sessions van passar a ser diàries i d’aquesta manera vam poder oferir un suport
específic i un seguiment davant la situació tant inusual que estàvem vivint.

11. Servei d' urgències de 24 hores
Tant si la persona està institucionalitzada com si viu en el domicili el servei d’urgència
atén per fer ingressos psiquiàtrics urgents o per atendre altres situacions d’urgència
que es puguin donar. Aquest servei és atès de forma rotativa per l’equip tècnic de la
Fundació Via-Guasp i funciona els 365 de l’any les 24 h.
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12. Àrea econòmica
Si l’autoritat judicial ho requereix, la fundació gestiona el patrimoni de la persona
tutelada, adequant la millor manera de fer-ho a l’autonomia de cada un, sempre en
benefici d’aquesta.
Hi ha persones que requereixen d’una administració diària, però en canvi, d’altres,
que poden gestionar les seves despeses de forma mensual. Sempre s’intenta
fomentar l’autonomia de cada un, també disposant-los d’una llibreta bancària per a
que pugui ells sols anar al banc a treure els seus diners, de forma controlada, com
a qualsevol altre ciutadà.
La Fundació gestiona a més els bens immobles dels quals puguin disposar.

Totes aquestes actuacions es venen realitzant en cadascun dels 130 tutelats que
actualment té la Fundació Via-Guasp per a la Tutela del Malalt Mental.
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106 Tuteles
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EVOLUCIÓ DEL NOMBRE
DE PERSONES TUTELADES
Any 2020

130

Any 2019

117

Any 2018

108

Any 2017

105
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110
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107
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101
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93
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77
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67
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50
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26
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28
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13. Servei d’ Oci Inclusiu: Projecte SocialMent
L’any 2020 és el quart any del nostre Projecte SocialMent, basat en la integració
com una filosofia de rehabilitació a tots els nivells. Es promou treballar amb la
persona tutelada la seva independència personal i recuperar i/o desenvolupar un
conjunt d’habilitats i capacitats per assolir la major autonomia possible.
El nostre projecte, tot i els problemes d’adaptació que hem tingut per la pandèmia,
el confinament total i els protocols tants restringits del centres residencials on viuen
molts dels nostres usuaris, ha arribat a donar suport a 86 persones, moltes usuàries
de la llar residència La Ginesta (que comparteix seu amb la Fundació Via Guasp) i
d’altres que viuen a casa seva. Totes aquestes persones son usuàries habituals de
serveis comunitaris de reinserció o clubs socials que han estat tancats a causa de
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la pandèmia i que requereixen suport per gestionar el seu temps lliure. El projecte
ha donat suport durant el confinament domiciliari total i s’ha pogut fer més amè el
dia a dia d’una situació excepcional.
L’Espai Lúdic s’ha consolidat com un espai autogestionat per les mateixes persones
tutelades, que de forma voluntària i amb gran responsabilitat es reparteixen en torns
de dilluns a divendres, en horari de mati i tarda. Un altre espai que utilitzem és la
terrassa per fer les activitats d’esport i relaxació, sobre tot al bon temps.
Son dos espais d’esbarjo, fora de l’entorn purament residencial, on es fomenten les
relacions entre iguals i l’oci.
QUADRE D’OBJECTIUS
A l’inici de l’any s’havien marcat uns objectius que van haver-se de readaptar per
l’aparició de la pandèmia. Durant el 2020 s’han assolit els següents objectius
treballant conjuntament l’àrea d’oci i lleure i l’àrea d’atenció psicològica:
 Millorar les habilitats socials: amb totes les activitats del bloc de coneixement
personal, que ha fet millorar la seva autoestima.
 Millorar la comunicació: les teràpies grupals han resolt conflictes de
convivència extrema durant el confinament total i han reforçat els vincles amb
les persones professionals que els hi donen suport.
 Compensar el dèficits del suport social: realitzant activitats al produir-se el
tancament dels serveis comunitaris.
 Fomentar autonomia i responsabilitat: una gran tasca de conscienciació de la
malaltia, que els ha fet responsables de la seva vida.
 Promoure actituds i hàbits saludables: s’ha intentat mantenir uns hàbits
saludables, fent xerrades que han millorat la qualitat de vida dels usuaris i les
relacions entre companys de confinament.
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 Enfortir el vincle entre la persona tutelada i les persones professionals: la
difícil convivència provocada per la tensió de la situació que s’estava vivint,
ha fet que s’hagin de buscar estratègies per solucionar conflictes.
 Frenar el deteriorament cognitiu: tallers de lectura, escriptura, actualitat,
diàleg, debats.....han ajudat a que el confinament tant brutal patit, no hagi fet
més estralls en la ja seva fràgil i deteriorada capacitat cognitiva degut al
trastorn mental sever que pateixen.
 Donar suport a les famílies: ajudar-los ha mantenir el contacte amb les seves
famílies, les videotrucades amb els metges, amb les professionals, les
retrobades poc a poc, tot plegat un any difícil por tots, però per una persona
amb trastorn mental sever, molt més.

Projecte SocialMent

Millorar
les seves
habilitats
socials

Fomentar la
integració
Social

Promoure la qualitat
de vida dels tutelats
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Objectiu
General

Fomentar la
integració Social

Objectiu
Específic

Afavorir les relacions
inerpersonals

Millorar la seva autonimia i
autoconcepte
Promoure i desenvolupar una
actitud positiva

Objectiu
General

Promoure la qualitat
de vida dels tutelats

Objectiu
Específic

Conscienciar la disminució del
consum de tabac
Ptenciar hàbits d'una dieta sana
i equilibrada
Fomentar la importància de
realitzar exercici físic
Adquirir bons hàbits d'higiene i
autocura

Objectiu
General

Millorar les seves
habilitats socials

Objectiu
Específic

Estimular comportaments
adequats en la resolució de
conflictes per trencar amb
l'estigma social.
Promoure conductes positives
Facilitar eines per millorar la
seva autoestima
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Activitats 2020
Abans de l’arribada de la pandèmia
Col·laborem amb la Universitat

Programa de Reflexologia podal per ajudar
a deixar de fumar, col·laborem amb les
alumnes del Grau d’Infermeria dins de
l’assignatura de Aprenentatge i Servei a la
comunitat de la Universitat de Barcelona.
Festes de Sant Antoni

Celebrem la festa de Sant Antoni Abad, al
barri de Sant Andreu, cercavila de carros de
pagès, cavalls i animals domèstics,
benedicció i festa amb el tradicional tortell
de Sant Antoni.

Jo em protegeixo!

Xerrada-Taller: Formació en Cures de salut
a l’hivern, dins del Programa de la Creu
Roja amb el col·lectiu de Salut Mental,
impartit pels seus voluntaris.
Cantem

Incorporem un nou taller a les activitats
d’hivern a l’Espai Lúdic, cantem karaoke i
coral, gaudint dels beneficis de la música.
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- A partir del 13 de març tot va canviar... Temps de pandèmia –
Celebrem un Sant Jordi de confinament

Ens organitzem a la terrassa, per gaudir d’un dia de Sant Jordi de confinament. Preparem
una paradeta de llibres, fem manualitats de flors de paper per a les famílies. Tothom té
la seva rosa i un llibre.
Fem un vídeo

Fem tallers de flors

Fem cartolines per felicitar Sant Jordi a
tothom: familiars, professionals i
companys i preparem un vídeo de
record.

Totes les flors de cartolina, paper de
seda i fang, una preparació que ha
valgut la pena per passar els dies de
confinament amb alegria i motivació,
han estat molt actius.
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- Temps de confinament –
Taller d’habilitats Socials

La psicòloga ha fet diferents tallers per
treballar les habilitats socials dels nostres
usuaris i poder ajudar-los a gestionar aquest
moments de pandèmia tant difícils per a
tothom.
Taller de reciclatge

Transmetre una bona consciència de reciclatge
per cuidar el planeta. Han organitzat els taps i
fet manualitats per decorar la llar, fent un Arc
de Sant Martí i un arbre de la vida.

Teràpia Grupal

Teràpia grupal setmanal on es treballen molts
aspectes relacionals, conduits per una
psicòloga.
Pintem pedres i petxines

L’any passat vam recollir de la Platja del Prat de
Llobregat petxines i pedres del riu Llobregat. En
aquest moments de confinament les hem
pintat i recreat els fons marí, mentre gaudim de
música relaxant de fons.
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-Temps de pandèmia 2020 amb restriccions i protocols COVID-19Manualitats

Ens organitzem per torns, a la 4 planta del
edifici Via-Guasp / La Ginesta, fem tallers,
expressen pintant mandales i exercicis de
treball cognitiu.
#EnsQuedemAcasa#
Rutina d’estiraments diària.

Cada grup a dies alterns ha fet rutina
d’estiraments des de el cap fins els peus, un
bon manteniment del cos.
#EnsCuidem#

Exercici a la terrassa

Rutina d’exercici diària amb música a la
terrassa, per mantenir el cos i la ment actius
durant aquesta pandèmia.
#EnsEnSortirem#
Tardes de cinema

Tardes de cinema, xerrades i gelat a l’espai
lúdic, costa passar les tardes, però ho estem
aconseguint en grups de convivència.
#EnsCoronem#
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