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MEMÒRIA ECONÒMICA SIMPLIFICADA 

ANY 2020 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
a) Imatge  fidel i principis comptables 

L’entitat opta per l’aplicació dels criteris corresponents a les entitats de dimensió 
reduïda continguts en els Decrets 259/2008 i 125/2010. 
Els comptes anuals s’obtenen dels registres comptables de la fundació, i es formulen d’acord 
amb les disposicions legals vigents en matèria comptable i amb aplicació dels principis 
continguts en el Pla de comptabilitat de les fundacions privades, (Decrets 259/2008 i 
125/2010) amb l’objecte de mostrar en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat. 
Els imports expressats en els documents que composen el Balanç de situació, el Compte de 
resultats i la Memòria són en euros. 

d)  Comparació de la informació  

El Balanç de situació i el Compte de resultats dels exercicis 2019 i 2020, que s’inclouen en 
els presents comptes anuals, s’han adaptat als principis del Pla de comptabilitat de les 
fundacions privades (Decret 259/2008), i no existeixen causes que impedeixin la comparació 
dels comptes anuals entre els dos exercicis. 

f) Elements aplegats en diverses partides 

No existeixen en els presents comptes anuals, elements patrimonials que siguin recollits en 
més d’una partida del Balanç.  

g) Canvis en criteris comptables 

       Veure: Punt 19. Aspectes derivats de la transició a les normes comptables. 
h) L’entitat fa públiques les dades indicades als arts. 7.1 i 8.2 de l’ordre JUS/152/2018 de 

Transparència mitjançant Informe de Transparència col·locat a www.fundacioprovida.org. 
 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS. EXCEDENT DE L’EXERCICI 
 

Hi ha hagut un dèficit de l’exercici de 2020 per import de -48.395,61 €. 
El patronat, en la Junta de data 9.6.2021, ha acordat per unanimitat que l’esmentat dèficit es destini 
segons el següent esquema: 

 
 Bases de repartiment Exercici 2020 Exercici 2019 
 Excedent de l’exercici 
 Total base de repartiment = Total distribució 

-48.395,61 € -6.353,48 € 
-48.395,61 € -6.353,48 € 

 Aplicació  a Exercici 2020 Exercici 2019 
 Fons dotacional 
 Fons especials 
 Romanent 
 Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries 
 Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 
 Total aplicació = Total base de repartiment 

               --                -- 
               --                -- 

-48.395,61 € -6.353,48 € 
--              --              

                        

   -48.395,61 €    -6.353,48 € 
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Pel que fa a l’aplicació dels resultats de l’exercici de 2020, en la Junta de 9.6.2021:  
 
1er. Els patrons coneixen que s’han aplicat almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets 
anuals obtinguts  per  al  compliment   de les  finalitats  fundacionals amb l’ excedent d’ aplicació de 
l’exercici, d’acord amb el que estableix l’article 333-2 del Codi Civil de Catalunya.  
 
2n. El patronat també aprova per unanimitat: 
a) Que el dèficit econòmic d’explotació per import de -48.395,61 € de l’exercici 2020, s’apliqui a reduir 

el romanent existent d’anys anteriors comptabilitzat (cta. 120). 
b) Que després de l’aplicació de resultats, el romanent que hi consta a 31.12.2020 al cte. 129 del Balanç, 

s’apliqui a romanent, cta. 120. 
 
3er. Els patrons han considerat altra vegada les següents realitats socioeconòmiques que condicionen la 
viabilitat i la gestió dels centres de la Fundació Pro Vida de Catalunya (FPVC) que cal tenir presents per 
a la continuïtat de l’entitat en les properes anualitats: 
 
a) Als dos Centres d’Acollida i Suport a la Dona de la fundació hi arriben cada any persones amb 
situacions de més vulnerabilitat.   
b) La fundació satisfà una demanda social que les administracions públiques no cobreixen, pal·liant 
l’exclusió social de moltes persones. 
c) La voluntat de la fundació és assumir els compromisos precisos per ajudar a totes les dones 
gestants/mares que ho necessiten i lliurement escollin els serveis que ofereix i facilita en els seus centres. 
d) Que tots els serveis que es lliuren en els centres de la fundació, es donen gratuïtament. L’entitat no 
obté contraprestació dels beneficiaris per cap concepte. 
e) La fundació no té seguretat d’aconseguir finançament mitjançant convenis i/o subvencions públiques, 
ni col·laboracions suficients de fundacions, entitats i obres socials privades. Els ingressos amb els quals 
podria comptar, provenen majoritàriament de donatius de persones físiques o jurídiques, que no hi ha 
possibilitat d’obtenir-los amb continuïtat i en imports suficients, degut a la caiguda dels ingressos dels 
donants en els últims anys. 
f) Que cal tenir en compte que el valor a 2020 dels actius immobiliaris s’estima són més baixos que el 
de 2008, any que van incorporar-se al patrimoni de l’entitat, i conciliar-ho amb la valoració real actual 
dels immobles i la seva comptabilització. 
g) que la caiguda del valor de les accions de vàries de les diverses societats que consten com inversions 
financeres en l’actiu, ha estat la causa de que l’exercici 2020 s’hagi tancat amb pèrdues indicades.  
h) Que la incertesa causada per la pandèmia COVID19 i també la situació política actual perjudica 
prendre decisions i iniciatives d’ajut social i humanitari per part d’entitats, per al futur immediat i a mig 
i llarg termini a Catalunya.  
 
4.   NORMES DE REGISTRE  I  VALORACIÓ 
 

4.1. Immobilitzat intangible: S’ha capitalitzat com aplicacions informàtiques el sistema operatiu 
instal·lat, valorat a preu de cost. S’amortitza a 4 anys.  

 
4.2. Béns integrats del patrimoni cultural: La fundació no té béns d’aquest tipus. 

 
4.3. Immobilitzat material: 

• Construccions: El local propietat de la fundació a Gran Via Carles III, 61 bis, baixos, de 
Barcelona, consta a l’actiu del balanç valorat pel preu d’adquisició en data 22.3.1998, mitjançant 
compra-venda. No hi consta l’import de les obres d’acondicionament i millora realitzades 
posteriorment. No consta amortització d’aquest local, perquè s’estima que ha sofert revalorització. 
 
Els locals de c/ Bonaplata 42, 1r i baixos 1r de Barcelona, consten en l’actiu del balanç valorats 
segons l’escriptura pública d’acceptació de donació per part de la Fundació, data 17 de desembre de 
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2008, notari Sergi González Delgado, nº 3638. (Veure apartat 12.2 d’aquesta Memòria). No consten 
correccions valoratives per deteriorament d’aquestes construccions, ni per els canvis en el mercat 
del valor dels immobles entre 17.12.2008 i 31.12.2020.  Els costos de rehabilitació i millora 
realitzada el 2008 en el local esmentat (baixos 1r), s’inclouen en el compte 212 de l’actiu i 
s’amortitzen com a instal·lacions.   
 
• Altres instal·lacions, mobiliari, equips informàtics. 

. Els elements de l’Immobilitzat es valoren al cost d’adquisició, que inclou l’import del preu 
d’adquisició i les despeses addicionals, impostos, instal·lació i posada en funcionament. 

 
. S’amortitzen linealment en funció de la seva vida útil estimada, considerant la depreciació per 

ús i obsolescència. Són els següents:  
- Instal·lacions:   13 anys 
- Mobiliari:   10   “ 
- Equip ofimàtic:   4   “ 

 
 . Dotació de provisions: No ha estat necessària la dotació de provisions ja que les amortitzacions 

han cobert la depreciació en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues reversibles sobre 
els mateixos. 

 
4.4. Les construccions consten en l’anterior apartat com a Immobilitzat material: No es consideren 
Inversions immobiliàries. 
 
4.5.  Arrendaments: No hi ha arrendaments dels bens immobilitzats de l’entitat.   
 
4.6.  Permutes: No existeixen. 
 
4.7. Actius financers i passius financers: 
a) Els criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius financers, 
són:  
S’han qualificat com a Inversions financeres a curt termini (ctes. 54) anotats a 31.12.2020 pel seu 
valor raonable, d’acord amb la valoració que establiren en aquesta data les entitats de dipòsit que els 
custodien.   
b) Els criteris que s’aplica per a determinar l’existència d’evidència objectiva de deteriorament, així 
com el registre de la correcció de valor, es realitza/rà en el moment de la seva venda o alienació. 
c) Els criteris emprats per al registre de la baixa d’actius i passius financers, és el preu de la seva 
venda o alienació. 
d) Inversions en entitat del grup o associades: No existeixen. 
 
4.8. Existències: L’entitat té existències residuals a final de l’exercici, que estima de valor irrellevant. 
 
4.9. Impostos sobre beneficis: No n’hi ha. (Veure punt 13. Situació fiscal). 
 
4.10. Ingressos i despeses i criteris generals aplicats: 
. No hi ha ingressos per prestació de serveis. Tots els serveis que proporciona la Fundació són gratuïts 

per als usuaris/es o beneficiaris/es. (Veure punt 18. Informació segmentada). 
. Els criteris aplicats respecte els ingressos s’indiquen en els apartats 12.1, 12.2 i 14.4 d’aquesta 

memòria. 
. Els criteris aplicats respecte les despeses s’indiquen en els apartats 14.2 i 15.2 d’aquesta memòria. 

       
4.11. Subvencions, donacions i llegats: 
S’han comptabilitzat com a ingrés en els comptes 724 i 728, B) Ingressos 1.e). 
(Veure punt 12 d’aquesta memòria) 

Es valoren pel seu valor econòmic de mercat i alienable. 
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4.12. Transaccions entre parts vinculades: 
La fundació no té participacions en entitats que puguin ésser considerades vinculades, empreses d’un 
grup o associades. 
 

 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 
 

Ctes. Immobilitzat material 
Saldo inicial 

(€) 
01.01.2020 

Entrades 
Sortides o 

baixes 
Amortitzacions 

(€) 

Saldo final 
(€) 

31.12.2020 
2006 
2111 
2112 
2113 
2121 
215 
216 
218 
260 
265 
280/81 

Aplicacions informàtiques ................. 
Construccions. Carles III, 61 ............ 
            “              Bonaplata 42, 1r ... 
            “                     “           “ , bxs.. 
Instal· lacions tècniques ..................... 
Mobiliari ............................................ 
Equips processament  informació...... 
Altre immobilitzat material ............... 
Fiances llarg termini .......... ............... 
Altre immobilitzat material ............... 
Amortitzacions acumulades .............. 

0,00 
102.172,06   
733.581,35 
200.000,00 

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

1.600,00 
100,00 

0,00 

       - - -  
       - - -  
       - - -  
       - - - 
       - - -  
       - - - 

  - - - 
   - - -     

       - - -  
       - - - 
       - - -  

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

      - - - 
- - - 
- - -  

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

0,00   
 102.172,06 

   733.581,35 
   200.000,00 

     0,00 
      0,00  

0,00 
      0,00 

1.600,00 
100,00 

0,00 
 TOTALS 1.037.453,41      0,00 0,00 0,00 1.037.453,41 
 

• Reversió de correccions valoratives per deteriorament: no existeixen. 
• Augments/disminucions per traspassos d’altres partides: no existeixen. 
• Correccions valoratives per deteriorament: no existeixen. 
(Veure apartat 4.3  i  12.2 d’aquesta memòria) 

 
  
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES  

No existeixen inversions d’aquest tipus. 
 
7.  BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
     No existeixen béns d’aquest tipus. 
 
8.  ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
     No existeixen contractes i operacions d’aquest tipus. 
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9. ACTIUS FINANCERS 
9.1. Informació relacionada amb el balanç 

 
Classes   Instruments financers a llarg termini         Instruments financers a curt termini      

Categories 
Instruments de 
patrimoni    Crèdits, derivats i altres        Instruments de patrimoni  Crèdits, derivats i altres                  TOTAL 

  Ex n Ex n-1 Ex n  Ex n-1  Ex n  Ex n-1  Ex n Ex n-1 Ex n  Ex n-1  Ex n  Ex n-1  Ex n  Ex n-1  

Actius financers 
a cost amortitzat                             

548    Imposicions curt termini       230.000,00 230.000,00   - - - - - -  230.000,00 230.000,00 

570    Caixa entitat                   - - -         - - -       1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 

572    Bancs i inst.crèdit c/c vista                   - - -         - - -       447.211,02 380.510,62 447.211,02 380.510,62 

Actius financers 
mantinguts per a negociar                         

540104  Accs BBVA (CaixaBank)             42.795,21 52.849,70       42.795,21 52.849,70 

540105 Accs. Caixabank (CaixaBank)        47.485,11 63.237,60     47.485,11 63.237,60 

54107  Accs Naturgy (CaixaBank)             185.808,00 219.520,00       185.808,00 219.520,00 

54108  Accs Repsol YPF (CaixaBank)       70.265,25 118.641,81     70.265,25 118.641,81 

54109  Accs.Telefónica (CaixaBank)       3.897,24 7.179,73     3.897,24 7.179,73 

540301 Altres actius financers              0,00 0,00       0,00 0,00 

Actius financers a cost             - - - - - -         - - - - - - 

TOTAL             580.250,81 691.428,84     448.461,02 381.760,62 1.028.711,83 1.073.189,40 

 
. Estan anotats pel seu valor raonable, d’acord amb la valoració que establiren les entitats on estan dipositats, a 31.12.2020. 
 
9.5. DEUTORS PATROCINADORS 
Correspon a la partida BII.3 de l’actiu del balanç: Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar: 
 

Cte. 
Saldo inicial 
01.01.2020 

Entrades /  
Augment 

Sortides /  
Disminució 

Saldo final  
31.12.2020 

444 29.606,00 31.086,30 -29.606,00 31.086,30 
 

TOTAL 
 

29.606,00 
  

31.086,30 
 

0,00 
 

31.086,30 
 
(*) Inclou els imports previstos en els convenis de col·laboració de 2020, que cal destinar el 2021 a ajuts fundacionals. 
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10. PASSIUS FINANCERS 
 

Classes             Instruments financers a llarg termini                   Instruments financers a curt termini      

Categories   Deutes amb entitats de crèdit               Derivats altres 
Deutes amb entitats de 

crèdit Derivats altres                  TOTAL 
  Ex n Ex n-1 Ex n  Ex n-1  Ex n Ex n-1 Ex n  Ex n-1  Ex n  Ex n-1  
Passius financers 
a cost amortitzat                     

400    Proveïdors             4.041,52 1.112,86 4.041,52 1.112,86 

475    Agència Tributària             5.468,16 4.826,35 5.468,16 4.826,35 

476    Seguretat Social             5.456,63 5.355,25 5.456,63 5.355,25 

Passius financers 
mantinguts per a negociar             - - - - - - - - - - - - 

                  

TOTAL             14.966,31 11.294,46 14.966,31 11.294,46 

 
a) No existeixen deutes que vencin en cadascun dels cinc anys següents. 
b) No existeixen deutes amb garantia real. 

 
11. FONS PROPIS 

 
 

  
a) Desemborsaments pendents: no existeixen. 
b)  Aportacions no dineràries: no existeixen. 
c)  Aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors: no existeixen. 
d)  Moviments dels fons especials: no existeixen.                                        

  
Ex n 
2020 

Augment Disminució 
Ex n-1  
2019 

100 Fons dotacional 661.113,31  - - -  - - - 661.113,31 

113 Reserves voluntàries  0,00  - - - - - -  0,00 

120 Romanent 535.986,18 - - -  - 6.353,48 542.339,66 

129 Excedent de l'exercici -48.395,61 - - -  -42.042.13 -6.353,48 

 
 

                                       TOTAL 1.148.703,88 - - -  
 

-48.395,61 1.197.099,49 
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12. SUBVENCIONS, DONACIONS  I  LLEGATS 
Figuren en el balanç i el compte de resultats: 
 
12.1.1. Vinculades directament amb les activitats de l’entitat 

 

•  (724) Subvencions  
. Generalitat (DGAIA i Vulnerabilitat) ....................  29.606,00 €   
. Unió Europea (Aliments persones necessitades) ..   19.293,88 €           
         48.899,88 € 
 

• (728) Donacions  
(728007) 
. Aport. treball voluntaris (no retribuït) (valoració) ........   42.270,45 €     
(728008) 
. Aport. disposició locals 1, 2 i 3 (no retribuït)  

(valoració)...................................................................   30.759,00 €        
(728009-12) 
. Aliments infantils (valoració).................................     4.953,44 € 
. Aliments adults (valoració) ...................................        886,61 € 
. Productes higiene i sanitaris ..................................   19.752,70 € 
. Roba infantil i bolquers .......................................     7.631,27 € 
. Cotxets i mobiliari infantil ....................................     3.748,10 €     
         36.972,12 € 
(728101/2/4)  
. Donatius monetaris web i festivals........................    97.296,00 €      
(728100) 
. Diverses dineràries no periòdiques .........................  79.980,00 €______  
(728200) 
. Dineràries periòdiques ............................................  26.578,00 €     
                                                                               

• La valoració de la subvenció rebuda de la Unió Europea (Aliments persones 
necessitades) que arriben del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) s’ha fet 
per import de 0,76 €/Kg. de valor segons FEGA.   

• La valoració de la resta de les donacions i subvencions rebudes en aliments, 
gèneres i  cessió dels locals, s’ha fet segons preus de mercat. 

• La valoració de les aportacions del treball dels voluntaris no remunerat,  s’ha fet 
seguint criteris del Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya d’acció social 
(codi conveni núm. 79002575012007)   
(DOG 07.12.2019). 

• La valoració de les donacions dineràries rebudes correspon a l’import ingressos 
en euros.  

• S’han complert les condicions associades a les subvencions i donacions. 
• La subvenció de la Unió Europea i les donacions privades rebudes en gèneres i 

aliments s’han aplicat totalment a l’activitat I: Centres d’acollida i suport a la 

Dona. 
• Les altres donacions rebudes, s’han aplicat a finançar les activitats dels àmbits I, 

II, i III de les activitats de l’entitat, segons s’ha precisat. 
 

• El detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions 
i donacions, es pot veure en l’apartat 18 d’aquesta memòria. 
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• Es sol·licitaren subvencions a la Generalitat de Catalunya (Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies), d’acord amb les convocatòries publicades, 
perquè la major part de beneficiaris dels ajuts que lliura gratuïtament la Fundació 
ens són derivats pels centres de serveis socials d’aquestes administracions.  
 

12.1.2. Anàlisi del moviment de les partides del balanç vinculades amb les activitats 

de l’entitat 
 

Cte. 
 Saldo inicial 

01.01.2020 
Entrades / 
Augment 

Sortides / 
Disminucions 

Saldo final 
31.12.2020 

44403 
Generalitat Catalunya. 
DGAIA 9.606,00 € 9.606,00 € 9.125,70 € 10.086,30 € 

44404 
Generalitat Catalunya. 
Vulnerabilitat 20.000,00 € 20.000,00 € 19.000,00 € 21.000,00 € 

 
 
12.2.1.  Rebudes amb caràcter de capital 

 

 L’any 2008, diverses persones naturals donaren els locals de c/ Bonaplata 42, 1r i 
baixos 1r, de Barcelona a la Fundació Pro Vida de Catalunya, segons escriptura 
pública d’acceptació de donació de data 17 de desembre de 2008, nº 3638 del Notari 
Sergi González Delgado, de Barcelona. Consten valorats en l’actiu del balanç en el 
mateix import de l’esmentada escriptura pública. 

 L’any 2020, no s’han rebut donacions amb caràcter de capital. 
 
 12.2.2.  Anàlisi del moviment de les partides del balanç amb caràcter de capital 

 
En el balanç corresponent consten:   

 
Cte. Actiu Exercici n  2020 Exercici n-1  2019 

21102 Construccions Bonaplata 42, 1r 733.581,35 € 733.581,35 € 

21103 Construccions Bonaplata 42, baixos 1r. 200.000,00 € 200.000,00 € 
 
Cte.  Passiu Exercici n  2020 Exercici n-1  2019 

131004 Donació de capital c/ Bonaplata 42, 1r 733.581,35 € 733.581,35 € 

131005 
Donació de capital c/ Bonaplata 42, 
baixos 1r. 200.000,00 € 200.000,00 € 

 

Ambdós locals són assignats a seu de l’entitat i Centre d’Acollida i Suport a la 

Maternitat, per acomplir les finalitats estatutàries. 

 

12.3     Origen de les subvencions, donacions i llegats 

12.3.1  Subvencions del sector públic: 

Subvencions públiques: atorgants, número convocatòria, finalitats i imports 
adjudicats: 

• Generalitat de Catalunya. Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies. 
DGAIA. (Nº Exp. TSF060/20/000094) 

Línia de subvenció: I3. Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a 
infants i adolescents en situació de risc.  
Tipus d’acció: I. Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en 
situació de risc.  
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Nom de l’acció: Suport a 90 adolescents gestants/mares i als seus fills (90 

nadons). 
Període d’execució: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Import adjudicat: 9.606,00 € (13% del cost total del programa). 
Compliment: Memòria d’actuació justificativa i compliment del programa 
subvencionat (Presentació 26.02.2021). 
 

• Generalitat de Catalunya. Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Vulnerabilitat. (Nº Exp. TSF060/20/000094) 

Línia de subvenció: N1 Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es 
troben en situació de vulnerabilitat, adreçades a cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació, higiene personal, roba, medicaments o altres productes per 
promoure la millora o preservació de la salut i les despeses de manteniment 
bàsic de la llar, així com qualsevol altra de naturalesa similar. 
Tipus d’acció: Projectes d’ ajudes econòmiques i prestació de serveis a 
famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter 
pluriennal). 
Nom de l’acció: Ajuda per a la higiene de lactants en situació de vulnerabilitat. 
Període d’execució: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Import adjudicat: 20.000,00 € (97,95% del cost total del programa). 
Compliment: Memòria de l’actuació i compte justificatiu (Presentació 
26.02.2021) 

 
• U.E. Pla 2020 d’ ajuda alimentària a les persones més necessitades de la 

Unió Europea  
 Organització designada: Federación Española de Bancos de Alimentos. 
Centre: Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. 
Descripció: Suministre i lliurament individualitzats  d’aliments a les persones 
més necessitades (infants i adults). 
Import valoració segons FEGA dels aliments rebuts i adjudicats en 19.293,87 
euros (equivalents a 29,34% del valor dels aliments lliurats gratuïtament). 
Compliment: Fitxes registres informatitzats de lliurament a beneficiàries. 
(Veure ítem I.3 de la Memòria d’activitats). 
 
 

12.3.2.    Donacions de persones físiques i jurídiques 

Contractes amb persones físiques i jurídiques privades adreçats a produir efectes 
jurídics, econòmics, etc.: 
 

• Aportació treball no remunerat dels voluntaris de la FPVC 
(Veure ítem 9,3) 
Descripció: Són aportacions en treball dels voluntaris/es no remunerats de la 
FPVC al procés de producció de serveis i bens que han fet possible les 
realitzacions dels ajuts fundacionals. Sense aquestes aportacions, no s’haurien 
assolit els objectius generals i específics de les finalitats assistencials.  
Els criteris de valoració econòmica de l’aportació de treball voluntari no 
remunerat posat a les corresponents certificacions, pel que fa a 
ingressos/aportacions i despeses/sortides, equivalen als valors en € indicats a 
les funcions previstes en el Conveni col·lectiu de treball d’acció social amb 

famílies, nens i joves en situació de risc (DOG 07.12.2017). 
 -Import: 42.270,45 €. 
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• Aportació disposició locals 1, 2, 3 de la FPVC 

Descripció: Es valora l’aportació que fa l’entitat FPVC de l’ús gratuït dels 
locals on es realitzen les activitats, d’acord amb un import semblant al de 
mercat de lloguers, tant en ingrés com en despeses, perquè consti 
comptablement com un cost econòmic i alhora aportació, mitjançant 
certificació del secretari. 
- Import: 30.759,00 € 

• Donacions rebudes no dineràries 
Descripció: Aliments i productes diversos aportats per entitats i persones 
físiques a la FPVC; rebuts, valorats a preu de mercat i lliurats seguidament per 
aquesta entitat amb el mateix caràcter gratuït a les beneficiàries dels diversos 
projectes. Es fa un certificat conforme s’ha rebut i lliurat aquests productes. La 
Fundació Banc dels Aliments de Barcelona ha aportat el 80% del total.  
-Import: 46.469,62 € 

• Donacions rebudes dineràries  
Descripció: Aportacions dineràries rebudes per la FPVC de persones físiques i 
jurídiques per al finançament de l’entitat i les seves activitats a fi d’acomplir 
els objectius fundacionals. 
-Import: 366.213,00 € 

 
La relació de donants i imports (Mod. 182) s’ha presentat a l’Agència Tributària de l’Estat 
el 29.01.2021. Ref. 2020182009990001202170. Nº Justificant 1821390227763. 
 
S’ha lliurat a cada donant Certificació de l’import donat perquè se’l pugui desgravar de 
l’IRPF, d’acord amb el que indica la Llei 49/2002 del règim fiscal de les entitats sense 

fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
 
 

12.4. Informació sobre el compliment de les condicions associades a les subvencions i 

donacions 

Hi ha arxivada a la FPVC la documentació acreditativa completa dels expedients 
de subvencions obtingudes i la de les donacions rebudes, i els comprovants de que 
s’han complert les condicions associades a les mateixes. 

 

12.5. Detall dels bens o les activitats, finançats amb les subvencions i donacions 

 Veure l’ítem 1, de la Memòria d’activitats, Activitats de l’entitat.  

 
13. SITUACIÓ FISCAL 
  

13.1.  Impostos sobre beneficis 

 

• La Fundació és una entitat sense ànim de lucre acollida al règim fiscal de 
la Llei 49/2002. Títol II. (Base imposable zero). 

• S’ha presentat a l’Agència Tributària la declaració de l’Impost sobre 
Societats de 2020. 

• No ens consta comprovació dels exercicis 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. 
 
13.2.  Altres tributs 
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• La fundació té concedida l’acreditació per gaudir dels beneficis fiscals segons la 

Llei  49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge. 

• La fundació té el reconeixement d’entitat de caràcter social per l’Agència 
Tributària de conformitat amb l’art. 20.3 de la Llei 37/1992, de l’I.V.A. 

• Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles la fundació ha obtingut de 
l’Ajuntament de Barcelona les exempcions previstes en l’art.58 de la Llei 
30/1994, per al local d’ Avda. Carles III 61, bis de Barcelona; i les exempcions 
previstes en l’art. 15.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre per als locals del c/ 
Bonaplata 42, 1r i baixos 1r. 

• S’han presentat a l’Agència Tributària en els terminis establerts, les declaracions 
preceptives de l’IRPF (Mods. 110 i 190), les declaracions anuals (Mod. 182 i Mod. 
347), i la Memòria econòmica (R.D. 1270/2003, art. 3). 

• Ha obtingut l’exempció de l’Impost d’Activitats Econòmiques a partir de l’any 
2000.  

• La Fundació satisfà l’IVA dels productes i serveis que compra, si bé tots el serveis 
i ajuts fundacionals els ofereix i lliura gratuïtament. 

• No hi ha incentius fiscals aplicats en l’exercici i compromisos assumits en relació 
amb ells.  

 
14.   INGRESSOS I DESPESES 
 
 14.1. Despeses derivades de l’òrgan de govern de la fundació 
 Import assegurança de responsabilitat civil dels patrons, 497,73 €. 

No hi hagueren altres despeses derivades directament del funcionament del 
patronat, ni retribucions i  despeses dels patrons. 

      14.2. Ajuts concedits i altres despeses de gestió (Partida 2 del compte de resultats)  
 

 
 
 
Els ajuts concedits s’han aplicat en funció de les específiques necessitats financeres 
dels següents àmbits d’activitats: I Centres d’Acollida i suport a la Maternitat. 
II Preparació per a la maternitat responsable. III Activitats d’informació i 
educació. 
 
 
 
Els ajuts concedits són: 
 
 

COMPRES/DESPESES DE BÉNS i SERVEIS  DESTINATS A AJUTS 

Comptes Concepte Import (€) Àmbit 
d’activitat  

6003 
60013 
60014 

         6008 
 6009 
65100 

Compres aliments infantils ........................................ 
    “          de bolquers................................................. 
    “          roba nadons i prod. higiene........................ 
     “          tickets bus/metro (transport benef.) …....... 
Despesa transport aliments/descàrrega i emmagatz...  
Despesa preparació maternitat responsable 

6.314,08 
13.979,31 

6.776,91 
2.556,34 

12.987,89 
0,00 

I 
I 
I  
I 
I 
II 

 Total  42.614,53  
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AJUTS DE BÉNS I SERVEIS REBUTS EN DONACIONS I APORTACIONS 

Comptes Concepte Import (€) Àmbit 
d’activitat  

65002 
65003 
65004 
65005 
65011 
65013 
65014 
65015 

650101 

Ajuts aliments adults ...................................................... 
    “    aliments infantils................................................... 
    “    treball voluntaris (no remunerat)........................... 
    “    disposició locals 1, 2 i 3 ....................................... 
    “    productes higiene i sanitaris …............................. 
    “    bolquers ................................................................ 
    “    roba nadons .......................................................... 
    “    cotxets i complements infantils ............................ 
    “    per a necessitats humanitàries................................    

44.926,86 
29.176,69 
42.270,45 
30.759,00 
20.352,70 

3.584,77 
4.046,50 
3.748,10 
4.446,00 

I 
I 
I i II 
I, II i III 
I 
I 
I 
I 
I 

 Total  183.311,07  
 

 
 
Tots els ajuts es lliuren gratuïtament. No hi ha hagut reintegraments.  

 (Veure apartat 18 d’aquesta memòria) 

 

Altres despeses de gestió: 

 

Comptes Concepte Import (€) Activitat  

621 
622 
623 
625 
626 
627 
628 
629 
631 

Arrendament local 4 .................................. 
Reparació i conservació + Administració.. 
Serveis professionals i autònoms .............. 
Primes assegurances ................................. 
Serveis bancaris ........................................ 
Promoció i publicitat ................................ 
Subministraments...................................... 
Comunicacions.......................................... 
Tributs ( IVA + taxes municipals) ........... 

9.174,00 
13.192,49 
20.772,62 

2.941,05 
1.633,26 
3.352,40 

16.022,19 
10.182,82 
18.491,94 

I, II i III 
I, II i III 
I, II i III 
I, II i III 
I, II i III 
I, II i III 
I, II i III 
I, II i III 
I i II 

 Total  95.762,77  
 

i. Aprovisionaments (Partida 5 del compte de resultats) 
Tots els imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats, s’han 
aplicat als ajuts concedits, per la qual cosa no hi ha existències remarcables a 
31.12.2020. 

  
ii. Despeses de personal (Partida 7 del compte de resultats) 

  
640 Sous i salaris …………………………......... 160.744,63 € 
642 Seguretat Social a càrrec de la fundació....... 53.904,42 € 
645 Retribució personal en formació .................. 125,00 € 
649 Assegurança voluntaris + quota col. Treb.soc... 1.015,79 € 

 Total 215.789,84 € 
  
 d) Deteriorament i variació de les provisions de les activitats: No n’hi ha. 
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 14.3.  No existeixen imports de la venda de béns i prestació de serveis per permuta 

de béns no monetaris o serveis 
 

 14.4.   Altres resultats fora de l’activitat normal de l’entitat: No existeixen.  
 
  14.5.   a) Ingressos de patrocinadors i col·laboracions 

 
7231. Col·laboració de 8 fundacions privades.......................................162.359,00 € 

      7232. Col·laboració d’ una fundació privada (aliments)..........................46.469,62 € 
      

Els imports, aliments i provisions rebuts s’han aplicat íntegrament a l’activitat I, d’acord 
amb les condicions a què estan subjectes, segons contractes de col·laboració. Les 
condicions a què estaven subjectes els imports d’aquests ingressos són: aplicar-los a 
l’activitat assignada i als beneficiaris adequats en el termini establert. S’han acomplert. 
(Veure, Memòria d’activitats 2020, ítem 1.c) Identificació dels convenis de 
col·laboració subscrits amb altres entitats). 

 

b) Transaccions amb entitats associades:  No existeixen. 
 

c) Transaccions efectuades en moneda estrangera: No existeixen. 
 
 

15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 
FINALITATS ESTATUTÀRIES  

  
 

15.1. a) Béns del fons social i vinculats directament al compliment de les finalitats 

estatutàries 
  
 

S’han inclòs en les següents partides de l’actiu del balanç: 
 

 II.  Immobilitzat material ........................................ 1.035.753,41 € 
 (Veure apartat 5 i 12.2.2 d’aquesta memòria) 

 

 V. Inversions financeres a curt termini ..................    350.250,81 € 
 (Veure apartat 9 i 4.7 d’aquesta memòria, cta.  

540) 

 

 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents ..........    678.461,02 €  
(Veure apartat  9 d’aquesta memòria, ctes. 548,  

570 i 572) 

 
 

15.1. b) Beneficis o pèrdues generats de l’alienació de béns i drets de l’entitat 
 

No s’han alienat béns de l’entitat l’exercici 2020. S’han alienat drets, d’actius 
financers per assolir remuneració en efectiu, que s’ha ingressat en el compte 769 
(remuneració inversions financeres). 
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15.2. Càlcul pel qual es determina la destinació a les finalitats estatutàries el percentatge legalment establert  (Llei 4/2008, art. 333-2; i Llei 49/2002, art. 3,2). 

 

Comptes  Any 2020 Any 2019 Any 2018 Any 2017 Any 2016 
 

723, 724, 728,763*, 769, 778 
 

TOTAL INGRESSOS 
 

600.610,55 € 
 

566.748,98 € 
 

652.602,59 € 
 

690.971,84 € 
 

715.111,91 € 
 

640 
642, 645, 649 

680, 681 

- DESPESES NECESSÀRIES 
. Sous i salaris 
. Càrregues socials 
. Dotacions amortitzacions 

 
-160.744,63 € 
-55.045,21 € 

0,00 € 

 
-149.327,02 € 
-42.722,62 € 
-8.166,91 € 

 
-145.360,45 € 
-47.334,67 € 
-2.256,26 € 

 
-159.430,77 € 
-51.823,19 € 
-6.587,10 € 

 
- 164.216,76 € 
- 52.856,15 € 
- 4.566,95 € 

  
RENDA OBTINGUDA 

 
384.820,71 € 

 
366.532,43 € 

 
457.651,21 € 

 
473.130,78 € 

 
493.472,05 € 

  
70% RENDES A APLICAR 

 
269.374,50 € 

 
256.572,70 € 

 
320.355,84 € 

 
331.191,54 € 

 
345.430,44 € 

 
62 
631 

600, 650,651 
 

663* 
211/212 

215 a 218 

- DESPESES FUNDACIONALS 
. Serveis externalitzats 
. Tributs (IVA + Municipals) 
. Compres i ajuts fundacionals 
- INVERSIONS FUNDACIONALS 
. Pèrdues valoració instrum. financ. diferits 
. Construccions i instal.lacions tècniques 
. Equips procés informació i altres 

 
-77.270,83 € 

         -18.491,94  € 
-226.275,52 € 

 
-111.178,03 € 

0,00 € 
0,00 € 

 
-89.595,16 € 
-17.498,73 € 

-254.960,37 € 
 

-5.774,06 € 
-3.982,54 € 

-5.738,43 

 
-84.967,91 € 
-15.098,25 € 

-329.849,35 € 
 

-49.221,54 € 
 

-501,49 € 

 
-77.593,17 € 
-12.738,72 € 

-333.846,99 € 
 

-24.455,78 € 
 

-1.337,45 € 

 
- 78.523,94 € 
- 15.748,10 € 

- 341.348,40 € 
 

- 51.611,78 € 
 

- - - - - - 
  

TOTAL RENDES APLICADES 
 

-433.216,32 € 
 

-377.549,29 € 
 

-479.638,54 € 
 

-449.972,11 € 
 

- 487.232,22 € 
 Dèficit d’aplicació  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 € 
  

EXCEDENT D’APLICACIÓ  
 

+ 163.841,82 € 
 

+ 120.976,59 € 
 

+159.282,70 € 
 

+118.780,57 € 
 

+ 141.801,78 € 
  

Per cancel·lar dèficit aplicació Exercici ant. 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - - -  
  

EXCEDENT D’APLICACIÓ a 31 desembre  
 

163.841,82 € 
 

120.976,59 € 
 

159.282,70 € 
 

118.780,57 € 
 

141.801,78 € 
 
* (763) Beneficis / (663) pèrdues, valoració instruments financers diferits 

 
• L’exercici 2020 s’ha aplicat a les finalitats fundacionals un percentatge de rendes i altres ingressos nets anuals superior al 70% que estableix la llei. 
• No hi ha recursos d’exercicis anteriors pendents del compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent. 
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15.3  Les partides més significatives per al compliment de les activitats fundacionals 

són: 
 

            (650) Ajuts concedits ................................. ......... 183.311,07 €    
              (64) Despeses de personal ................................. 215.789,84 € 
              (62) Altres despeses explotació..........................   77.270,83 € 
   (631) Tributs ........................................................   18.491,94 € 
 
16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES: No existeixen. 
 
17. ALTRA INFORMACIÓ 
 
17.1. Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici  

. Personal assalariat  
 Funció Dones Homes 
Directora 
Treballadora social 
Psicòloga 
Resp. Logística i magatzematge 
Auxiliar de magatzem 
Monitora assistencial 
Administradora 
Ofic. 1ª Admva. 
Neteja 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 

Total 10  
 

. Personal amb contracte de prestació de serveis 
  Funció Dones Homes 
Psicòloga 
Informàtic 
Notari  
Fisioterapeuta 
Dissenyador 

3 
 
 

1 

 
1 
1 
 

1 
Total 4 3 

 
. Personal voluntari no remunerat 

Funció Dones Homes 
Admin. i promoció  
Atenció beneficiàries/is 
Transport aliments/robeta 

     3 
19  
  9 

  

2 
 

4   

Total 31 6 
 
 
Les persones esmentades han treballat per fer efectives les diverses realitzacions de 
l’entitat i empraren durant 2020 les següents hores de feina: 
. Treballadors/es amb contracte laboral ...................... 10.285  hores treball / any 
.            “            amb contracte de prestació de serveis .......     383      “        “    /    “ 
. Personal voluntari no retribuït ..........................................   2.820      “        “   /     “  

        -------- 
                   13.488  hores treball / any 
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17.2.   Components de l’òrgan de govern 
 

La composició del Patronat a 31 de desembre de 2020 era: 
 
Presidenta:        Montserrat Rutllant Bañeres 
Vicepresidenta:   Isabel Joly Amat 
Secretari:        Magí Feixa Puig 
Vicesecretària:     Montserrat Serrallonga Sivilla 
Vocals:        1r  Montserrat Raventós i Espona 

                                        2n  Enriqueta Pich Girona 
                            3r   Esperanza Coll Godó 

     4t  Victòria Cardona Romeu 
        5è  Fernando Gironza Rodríguez 

     6è  Concepció Vila Vendrell 
     7è  Dolors Voltas Baró 
     8è  Ana Doria Martínez de Salinas 
     9è  Jordi Soley Climent 

                                      10è  Josep Mª Feliu Vilaseca 
                11è  Marta Pich-Aguilera Baurier 

 
17.3.  Operacions per a les quals s’ha tramitat una autorització del Protectorat: 
No hi han operacions d’aquests tipus. 
 
17.4.    Operacions en què hagi algú tipus de garantia 
El detall de les garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents és 
el següent: 

a) No hi ha garanties compromeses amb tercers. 
b) 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. 

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 possible revisió dels 
exercicis pendents de prescripció. 
 
17.5. Fets esdevinguts amb posterioritat al tancament de 2020, el coneixement 

dels quals sigui útil per al usuari dels estats financers: Durant 2020 s’ha 
produït la pandèmia COVID19 que afecta sensiblement totes les activitats i 
el funcionament del país. L’ entitat s’ha adaptat al treball telemàtic i ha 
implementat nous serveis per adaptar-se a la nova realitat, amb el mínim 
cost possible. 

 
17.6. Altres qüestions que facin conèixer i justifiquin el compliment de les 

finalitats estatutàries i dels preceptes legals: 
 

• Els estatuts de la Fundació Pro Vida de Catalunya es modificaren i adaptaren 
a la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, mitjançant 
escriptura de 16.06.2011, davant el notari Antoni Bosch Carrera, aprovada i 
inscrita per resolució de la Direcció General de Dret i entitats jurídiques el 
10.10.2011.  
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• Els estatuts són adequats a l’article 3,6è de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d’incentius fiscals al 
mecenatge. 
 

• La gestió econòmica del patrimoni ha estat potenciada per donatius rebuts 
dineraris, en espècie, i en treball no remunerat dels voluntaris, que la Fundació ha 
lliurat gratuïtament. 
 

• La Fundació presenta Informe anual sobre el codi de conducta de les entitats 
sense afany de lucre per a la realització d’inversions financeres temporals, segons 
exigeix l’article 333-10 del Codi Civil de Catalunya, conforme l’Acord de 
20.02.2019 del 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. 

 
• Es disposa d’un fitxer de protecció de dades actualitzat que compleix amb 

l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2015 (GDPR). 
  

• La Fundació disposa de Declaració de titular real conforme els articles 4.1 i 2. 
De la llei 10/2010, de 28 d’Abril. 

 
• S’han acomplert els requeriments de la Llei 19/2013 (BOE 10.12.13) de 

transparència i accés a la informació pública. 
 

• S’ha acomplert amb l’obligació de la Llei 21/2014 (DOGC 31.12.14) del 
protectorat de les fundacions, per determinar el nivell de subjecció als instruments 
de transparència referent als ingressos totals de l’entitat, d’origen públic. No ha 
estat precís certificar/informar l’acompliment el prescrit per l’art. 5.4. 
 

• S’ha acomplert amb la normativa del Reial Decret 304/2014 (BOE 06.05.2104) 
sobre blanqueig de capitals, art. 42. 
 

• S’acompleix l’obligació de la Llei 25/2015 del voluntariat (DOGC 07.08.2015), i 
es disposa de Programa de voluntariat, aprovat per l’òrgan de govern. 
 

• Està implementat un Model de prevenció de delictes (MPD) i estan nomenats 
els càrrecs del Comitè d’Auditoria, Ètica i Control de la Fundació Pro Vida de 
Catalunya. 
 

• S’aplica la transparència, d’acord amb l’article 6 de la Llei 19/2014 de 
transparència i l’ordre JUS/152/2018, per la que s’estableix el nivell de subjecció 
de la fundació als instruments de transparència. Veure Informe de transparència a 
www.fundacioprovida.org. 
 

• S’ha obtingut el codi LEI europeu que identifica que la Fundació és una entitat 
legal per realitzar operacions financeres. 
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18.   INFORMACIÓ SEGMENTADA. DISTRIBUCIÓ DE L’IMPORT D’INGRESSOS I DESPESES 
CORRESPONENT A LES ACTIVITATS ORDINÀRIES, PER AMBITS D’ACTUACIÓ.  ANY 2020 
 

 

Àmbit 1 Àmbit 2 Àmbit 3

CENTRES ACTIVITATS PROMOURE

D' AJUT INFORMACIÓ MATERNITAT

A LA DONA I EDUCACIÓ RESPONSABLE

6002/3 Compres aliments: adults i infantils 6.602,54 0,00 0,00 6.602,54

6008 Compres tiquets viatges 2.556,34 0,00 0,00 2.556,34

6009 Compres transport, distribució i magatzem aliments 12.987,89 0,00 0,00 12.987,89

60013 Compres bolquers + higiene 14.040,77 0,00 0,00 14.040,77

60014 Compres robeta nadons + complements 6.776,91 0,00 0,00 6.776,91

621 Arrendament local 4 8.485,95 389,89 298,15 9.174,00

622 Reparació i conservació + Administradors comunitat Prop. 12.203,05 989,44 0,00 13.192,49

6230 Serveis professionals autònoms: educació mares 2.132,96 172,94 0,00 2.305,90

6231 Serveis d’autònoms: informàtics - base dades 11.320,12 1.219,88 3.725,00 16.265,00

6232 Serveis professionals (gestoria i fiscal) 2.036,59 165,13 0,00 2.201,72

625 Primes assegurances 2.720,47 220,58 0,00 2.941,05

626 Serveis bancaris 1.510,77 122,49 0,00 1.633,26

627 Publicitat i Relacions Públiques 3.100,97 251,43 0,00 3.352,40

628 Suministraments + despeses voluntariat i operacionals 14.820,52 680,94 520,72 16.022,19

629 Comunicacions 9.419,11 432,77 330,94 10.182,82

631 Impostos (IVA +  municipals) 17.105,04 1.386,90 0,00 18.491,94

640 Salaris 148.688,78 12.055,85 0,00 160.744,63

642 Seguretat social entitat  + assegurança de voluntaris 49.861,59 4.042,83 0,00 53.904,42

645 Retribucions personal en formació: cursets, congressos... 115,63 9,37 0,00 125,00

649 Altres despeses socials 1.015,79 0,00 0,00 1.015,79

6502/8/9   * Ajudes fundac.Aportac.rebudes: alim.+transports+magatzem      44.926,86 0,00 0,00 44.926,86

6503          *     “           “            “             “         :  aliments infantils 29.176,69 0,00 0,00 29.176,69

6504     “           “           “             “          :  treball voluntaris 39.100,16 3.170,29 0,00 42.270,45

6505     “           “           “             “          :  cessió locals 1, 2 i 3 28.452,07 1.307,25 999,66 30.759,00

65011     “           “           “             “          :  prod. higiene i sanitaris 20.352,70 0,00 0,00 20.352,70

65013     “           “           “             “          :  bolquers 3.584,77 0,00 0,00 3.584,77

65014     “           “           “             “          :  robeta nadons, etc. 4.046,50 0,00 0,00 4.046,50

65015     “           “           “             “          :  cotxets i compl. infantils 3.748,10 0,00 0,00 3.748,10

650101     “           “           “             “          :  necessitats humanitàries 4.446,00 0,00 0,00 4.446,00

6510     “           “           “             “          :  prom. maternitat resp. 0,00 0,00 0,00 0,00

663 Pèrdues per valoració d’instruments financers 102.839,67 8.338,36 0,00 111.178,03

680/681 Amortitzacions (Dotació) 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                           Total Despeses      608.175,31 34.956,34 5.874,47 649.006,16

Aprox. (92,5%) Aprox. (4,25%) Aprox. (3,25%)

Àmbit 1 Àmbit 2 Àmbit 3

CENTRES ACTIVITATS PROMOURE

D' AJUT INFORMACIÓ MATERNITAT

A LA DONA I EDUCACIÓ RESPONSABLE

7231-9     Col·laboració fundacions (dinerari) 162.359,00 0,00 0,00 162.359,00

7232 Col·laboració fundacions (aliments + farmacèutics) 46.469,62 0,00 0,00 46.469,62

724110 Subvencions Generalitat 29.606,00 0,00 0,00 29.606,00

724113 Subvenció transport aliments U.E. 0,00 0,00 0,00 0,00

724201     * Subvenció U.E. (Aliments adults, persones necessitades) 18.815,74 0,00 0,00 18.815,74

724202     *        “           “    (       “    infantils, persones necessitades) 478,14 0,00 0,00 478,14

728001 Donacions productes higiene i sanitaris 20.452,16 0,00 0,00 20.452,16

728007 Aportació treball no remunerat: voluntaris 42.270,45 0,00 0,00 42.270,45

728008        “         cessió locals 1, 2  i  3 28.452,00 1.307,25 999,75 30.759,00

728009 Donacions aliments nadons  4.953,44 0,00 0,00 4.953,44

728010         “         diverses (robeta + bolquers, etc.) 7.631,27 0,00 0,00 7.631,27

728011         “         aliments adults 886,61 0,00 0,00 886,61

728012         “         cotxets i complements infantils 3.748,10 0,00 0,00 3.748,10

728100         “         dineràries no periòdiques (pers. físiq. i jurídiques) 73.981,50 3.399,15 2.599,35 79.980,00

728101/2 Donatius monetàries anònims + web 2.046,00 0,00 0,00 2.046,00

728103 Donatius empreses 95.250,00 0,00 0,00 95.250,00

728119 Donacions en espècie 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00

728200 Donacions dineràries periòdiques (pers. fisiq. i jurídiques) 26.578,00 0,00 0,00 26.578,00

763 Beneficis per valoració d'instruments financers 0,00 0,00 0,00 0,00

769 Interessos inversions financeres 23.334,99 1.072,14 819,89 25.227,02

                                                           Total Ingressos     590.413,02 5.778,54 4.418,99 600.610,55

Resultats activitats ordinàries  -17.762,29 -29.177,80 -1.455,48 -48.395,61
(*) Des de 2015 la valoració dels aliments subvencionats per la U.E. es fa segons preus del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Barcelona,  5 de febrer de 2021

COMPTE DE RESULTATS PER ÀMBITS. ANY 2020

DESPESES    TOTAL 100%

INGRESSOS     TOTAL 100%
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19. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES 

COMPTABLES 
 
No hi ha canvis de criteris en la transició a les actuals normes comptables, respecte 
l’exercici anterior.  
 
A 15 de juny de 2021 queden formulats els Comptes anuals de la FUNDACIÓ PRO 
VIDA DE CATALUNYA, els quals són signats pel Secretari de la Fundació amb el 
vist-i-plau de la Vicepresidenta: 
 
 
 
 
Vist-i-plau         
Vicepresidenta. Patrona delegada    Secretari 
Isabel Joly i Amat      Magí Feixa i Puig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


