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INFORME de TRANSPARÈNCIA d’acord amb l’ORDRE JUS/152/2018
de 12 de setembre, de la Generalitat
La Fundació Pro Vida de Catalunya està obligada a fer públiques les dades indicades als arts.
7.1 i 8.2 de l’Ordre JUS/152/2018.

1. QUÈ ÉS LA FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA (FPVC)

És una Fundació privada independent d’altres organismes privats o públics, constituïda el
30 d’abril de 1987 per iniciativa de dues-centes famílies catalanes. Inscrita en el Registre de
Fundacions amb el nº 310, i en el d’Entitats i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, nº
E00204. Reconeguda com a entitat de caràcter social per l’Agència Tributària. La Fundació
realitza les seves activitats majoritàriament a Catalunya.
La Fundació Pro Vida de Catalunya (FPVC) porta a terme activitats encaminades a:
. Donar suport a dones en dificultats per la seva maternitat.
. Ajudar que cada ésser humà concebut i encara no nascut sigui acceptat, acollit, estimat i educat.
. Promoure el valor essencial, singular i social de la vida humana i dels drets humans inherents a
ella, des de la seva concepció fins al seu fi natural.
La Fundació pro Vida de Catalunya (FPVC) promou i facilita serveis i activitats en els
següents àmbits:
1. Oferir una resposta immediata, humana i acollidora a les dones gestants o amb fills menors al
seu càrrec, en situació de marginació, pobresa o altres dificultats.
2. Educar amb la finalitat de crear una mentalitat esperançada per a l’acollida de noves vides.
3. Preparar i educar els joves en l’ús responsable de la sexualitat.
4. Impulsar l’ensenyament, la difusió i la investigació de mètodes naturals de planificació
familiar.
2. MISSIÓ I FINALITATS DE L’ENTITAT
La Fundació té per missió fomentar i desenvolupar, sense cap afany de lucre, tota mena
d’activitats encaminades a la promoció del valor social, humà i transcendent de la vida humana
i dels drets humans inherents a ella, i a la seva defensa, ajuda i protecció des de la concepció fins
a la mort natural.
Està subjecta a la legislació vigent sobre Fundacions de la Generalitat de Catalunya, Codi Civil
de Catalunya (Llei 4/2008) i Llei 21/2014 del protectorat de les fundacions i de verificació de
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
Està subjecta també a la Llei 39/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre. S’aplica
la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals.
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Els objectius de l’entitat consten en els estatuts (arts. 5è i 6è) d’acord amb al que estableixen els
articles 321-4.1, lletra d), i 331-9 lletra d), del Codi Civil de Catalunya. La Fundació
desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en colꞏlaboració
amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre
fundacions. En concret, a fi de dur a terme la missió fundacional desenvolupa les activitats que,
sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
2.1 Educar amb la finalitat de crear una mentalitat esperançada per a l’acolliment de noves vides,
d’acord amb els criteris següents:
a) Oferir Educació Afectivo-sexual. Respectar les realitats anatòmiques, fisiològiques i
psicològiques que integren la sexualitat humana.
b) Educar en una visió positiva de la fertilitat humana.
c) Informar sobre el dret a la vida del no nascut, des del moment de la seva concepció fins a la
seva fi natural, basada en la dignitat de tot ésser humà.
d) Millorar la salut física, mental i ètica de les famílies.
2.2 Educar els joves per un ús responsable de la sexualitat d’acord amb les següents pautes:
a) respecte per les realitats anatòmiques, fisiològiques i psicològiques de la persona humana
b) estima per les diferents funcions de la sexualitat
2.3 Patrocinar l’ensenyament, la difusió i la investigació dels mètodes de planificació familiar
natural, que permetin tant buscar com evitar un embaràs, basant-se en indicadors de fertilitat
fisiològics.
Promoure el perfeccionament tècnic professional dels qui es dediquen a la docència o
investigació en aquest camp.
2.4 Oferir una resposta immediata i humana a les dones embarassades en dificultats, facilitant,
amb solucions concretes l’acceptació del embaràs a fi que el fill sigui ben rebut, estimat i educat.
2.5 Establir, ser titular de centres d’acollida i suport a la dona, i d’assessorament i assistència
familiar.
2.6 Organitzar reunions públiques i privades, conferències, simposis i congressos.
2.7 Patrocinar, realitzar i divulgar recerques científiques, estudis, informes i publicacions.
Les activitats relacionades amb les finalitats fundacionals s’han de dur a terme segons les normes
que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències
pertinents.
3. ACTIVITATS
El conjunt d’actuacions, treballs, accions i projectes que porta a terme l’entitat per al
compliment i desenvolupament de les finalitats que consten en els estatuts, es realitzen en els
següents àmbits o línies d’actuació:
I. Centre d’Acollida i Suport a la Dona
II. Informació i educació
III. Promoure la maternitat responsable
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IV. Congressos i moviments cívics
Memòria d’activitats 2017
Veure Annex 1
Veure ítem 10
3.1 Assegurar que satisfan l’interès general i les finalitats fundacionals.
a) Satisfan l’interès general:
. Tots els programes i serveis realitzats segueixen els criteris i objectius de la Convenció sobre
l’eliminació de tota discriminació contra la dona (1979), Convenció sobre els Dret del Nen
(1989), el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (1966), l’Estatut d’autonomia de
Catalunya (2006), la Llei 25/2010 del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la
persona i la família, i la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència.
. L’atenció personal, suport social, i ajuts a les persones beneficiàries, es facilita gratuïtament en
els 2 Centres d’acollida i suport a la Dona de l’entitat a Barcelona, a gestants i mares residents
a Catalunya, i palꞏlia eficaçment carències o insuficiències dels serveis públics de competència
municipal, i administracions autonòmica i central respecte els esmentats colꞏlectius. (Veure,
l’ítem 10.1).
. El 2017 es propicià el naixement de 208 infants i se’ls proporcionà suport alimentari, bolquers,
productes de higiene, etc., i assistència personal per a la mare i el fill. (Veure, l’ítem 11.1.1)
. Entre els criteris per avaluar el grau de satisfacció de les beneficiàries dels programes, s’han
emprat les seves respostes escrites en el qüestionari individual “Com ha estat la teva experiència
en la Fundació Pro Vida de Catalunya”, que manifesta l’alt grau de satisfacció de les
beneficiàries i l’impacte en la seva qualitat de vida.
. La Memòria d’activitats 2017 reflecteix que els treballadors/es i voluntaris/es empraren 16.708
hores en serveis a la societat per a l’interès general, una tasca que d’haver-se contractat en el
mercat o realitzada per entitats públiques hauria suposat un cost aprox. de 309.000,00 €.
b) Perquè compleixen les finalitats fundacionals estatutàries:
. Relació cost-benefici: la gran repercussió i eficàcia de les activitats en les persones
beneficiàries, assolides amb recursos humans i amb recursos materials mòdics, evidencien el
compliment de les activitats a les finalitats fundacionals específicament als art. 5è i 6è dels
Estatuts.
. S’acompleix l’obligació del art. 333-2 del Codi Civil de Catalunya i la Llei 49/2002 de les
entitats sense fins lucratius d’aplicació superior al 70% dels ingressos nets anuals al compliment
de les finalitats fundacionals.
3.2 Mecanismes per incorporar a les activitats la perspectiva de gènere
La perspectiva de gènere, entesa com a punt de vista antropològic que afecta les distincions
psicològiques, socials i culturals que existeixen entre home i dona, s’incorpora a les activitats en
els aspectes següents:
Es respecta en totes les activitats de l’entitat la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. LGTBI a Catalunya.
S’actua d’acord amb els criteris de l’Estatut (arts. 40.3 i 41.5) i la Llei 14/2010 dels drets i les
oportunitats en la infància i adolescència, específicament els arts. 5,44 i 47.
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En la mesura que és possible, s’ha intentat que els pares dels nadons s’involucressin en el seu
desenvolupament i les responsabilitats pròpies de la paternitat.
La manca de recursos, tant personals com materials, per tirar endavant l’embaràs i la posterior
criança del nadó requereixen d’una intervenció immediata en ambdós nivells: personal i material.
És en aquest marc que la FPVC ofereix suport i assistència gratuïta a dones gestants o amb fills
menors al seu càrrec en situació de marginació, pobresa o risc d’exclusió social i altres dificultats.
A les adolescents gestants se les acompanya amb especial atenció oferint-los recursos educatius,
assistencials, que permetin viure i exercir la seva maternitat, en las millors condicions possibles.
3.3 Sistemes de qualitat
- Certificat de bones pràctiques. Autorització administrativa del Departament de Benestar i
Família (Acció social i Ciutadania) de la Generalitat, respecte els Centres d’Acolliment i suport
a la dona Fundació Pro Vida de Catalunya. Nº S07097 del Registre d’Entitats i Establiments
socials. Classificació: Serveis de suport social a l’atenció primària i especialitzada. Anualment,
la Direcció de Serveis del Departament de Treball i Afers Socials i Famílies fa una visita
d’inspecció “in situ”. Cap de les inspeccions ha indicat mesures correctives.
- Informe avalat pel patronat, òrgan de govern, respecte la satisfacció de les persones que
s’integren en els programes o els serveis i l’impacte en la seva qualitat de vida.
- Presència en plantilla de la persona que exerceix la funció del Responsable de qualitat.
- La Fundació Pro vida de Catalunya desenvolupa programes d’atenció a la maternitat en
dificultats des de 1987, havent acompanyat més de 7.500 dones durant aquests 30 anys.
En coherència amb la seva missió, el seu funcionament es basa en la dignitat de tota persona
humana, i en el principi de igualtat de tots els éssers humans.
Dins del seu codi ètic, considera que totes les tasques que es porten a terme per les persones que
integren la plantilla, ja siguin personal voluntari o professional, resulten importants, i per això es
té cura que tinguin una adequada formació per al seu desenvolupament.
-La Fundació està realitzant un important esforç per millorar el funcionament de la seva Base de
Dades, i també per a aplicar el Codi ètic aprovat pel Patronat de l’entitat, en els seus protocols
interns.
-Existeix el compromís de l’entitat d’impulsar a partir de 2018 el desenvolupament dels sistema
de qualitat EFQM.
4. ADREÇES DE CORREU POSTAL I ELECTRÒNIC
c/ Bonaplata 42 1r ꞏ 08034 Barcelona
Gran Via Carles III 61 bis, baixos 1 i 2 ꞏ 08028 Barcelona
T. 932 047 111
fpvc@provida.org
www.provida.org
CIF: G58388125
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5. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE L’EQUIP DIRECTIU
La composició del Patronat des de 16 de juny de 2018 és:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretari:
Vicesecretària:
Vocals:

Montserrat Raventós Espona
Montserrat Rutllant Bañeres
Magí Feixa Puig
Montserrat Serrallonga Sivilla
1r Enriqueta Pich Girona
2n Isabel Joly Amat
3r Esperanza Coll Godó
4t Victoria 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

Patrona delegada i titular real (Llei 10/2010): Isabel Joly Amat
Directora: Alexandra Ruffini Forés
Comitè d’auditoria, ètica i control: Concepció Vila Vendrell, Esperanza Coll Godó, Alexandra
Ruffini Forés
6. MEMÒRIA ECONÒMICA I ESTATS FINANCERS
Memòria econòmica any 2017
Veure Annex 2
Comptes anuals any 2017
Veure Annex 3. Inclou: Informe anual del Codi de conducta.
Els comptes anuals de l’entitat, formulats d’acord amb l’art. 337-bis del C.C.C., aprovats pel
Patronat, es lliuren al Protectorat de la Generalitat on queden dipositats i poden ser consultats.
Es presenta l’informe anual sobre el grau de compliment del Codi de Conducta (art. 333-10).
Anualment es presenta a l’Agència Tributària la declaració de l’Impost sobre Societats i la
Memòria Econòmica segons el R.D. 1270/2003.
Els comptes anuals no cal sotmetre’ls a una auditoria externa perquè a la Fundació no hi
concorren les circumstàncies que la exigeixen (art. 333-11 del Codi Civil de Catalunya). S’ha
realitzat l’Informe d’Auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2017.
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INGRESSOS DE L'EXERCICI 2017
CONCEPTE

IMPORTS

%

Fonts de finançament pròpies

78.213,38 €

11,73%

Fonts de finançament públiques

65.696,06 €

9,86%

Fonts de finançament privades

522.606,62 €

78,41%

666.516,06 €

100%

TOTAL

DESPESES DE L'EXERCICI 2017
TOTAL DESPESES DE L’EXERCICI:
Resultats ordinaris: 24.496,12€

642.019,94 €

102%

El Patronat, en la Junta Ordinària de 27.06.2018, acordà per unanimitat que l’excedent positiu de
l’exercici 2017, 24.496,12 € s’apliqués a compensar l’excedent negatiu d’exercicis anteriors.
7. ESTATUTS
Estatuts
Veure Annex 4
8. ESTRUCTURA DIRECTIVA I DE GOVERN
L’estructura Directiva i de Govern es formalitza amb el Codi Ètic de la Fundació Pro Vida de
Catalunya que és el Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió que estableix els criteris
generals de conducta per als òrgans de govern i per al desenvolupament professional en l’entitat,
treballadors laborals, colꞏlaboradors i voluntaris.
Els documents que formen el conjunt de normes d’actuació, principis ètics i regles que els guien
són:
Codi Ètic
Veure Annex 5
Protocol de Bones pràctiques respecte del Model de prevenció de Delictes
Veure Annex 6
Protocol d’Organització i funcionament del Comitè d’Auditoria, Ètica i
Control
Veure Annex 7
Organigrama de la FPVC Veure Annex 8 (Veure ítem 9. Estructura organitzativa)
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El Patronat és l’òrgan de govern colꞏlegiat exigit legalment. (Veure, ítem 5)
La Comissió executiva és l’òrgan colꞏlegiat previst per deliberar i prendre acords d’urgència en
l’espai de temps fins a la següent reunió del Patronat.
La Comissió financera és l’òrgan colꞏlegiat previst per analitzar la situació econòmica, impulsar
la promoció de donants, aportacions i ingressos per seguir, analitzar i aconsellar al Patronat i a la
Comissió executiva.
El Comitè d’auditoria, ètica i control (Veure, Annex 9)
Els òrgans unipersonals són la Patrona delegada i la Directora.
L’any 2017:







No s’ha donat cap situació d’incompatibilitat dels patrons i s’han respectat totes les
previsions del Codi Ètic de Bon Govern.
El Patronat de la Fundació Pro Vida de Catalunya va celebrar, entre altres:
. Reunió extraordinària el 9 de març de 2017 per renovar i designar diferents persones del
patronat segons els estatuts.
. Reunió ordinària per a l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2016 el 26 de juny
de 2017.
El Patronat en reunió extraordinària acordà el 18 d’octubre de 2017 la implementació
d’un Model de Prevenció de Delictes (MPD) i establir el Comitè d’Auditoria, Ètica i
Control, com també el nomenament dels tres membres d’aquest òrgan colꞏlegiat.
La Comissió executiva, no fou precís reunir-la.
La Comissió financera i econòmica es va reunir el 9 de març de 2017.

Altres activitats:





S’ha encarregat la implementació d’un Model de Prevenció de delictes (MPD) a un estudi
d’advocats.
Es jubilà la Directora el 30 de setembre de 2017 que exercí el seu càrrec des de 2004.
S’han nomenat Patrona delegada i nova Directora el 18 d’octubre de 2017.
S’han actualitzat l’atorgament de poders notarials a diversos membres del patronat i a la
directora des de 18 d’octubre de 2017.

9. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I VOLUNTARIAT
La estructura organitzativa de la Fundació Pro Vida de Catalunya es fonamenta en les persones
físiques, ciutadanes i ciutadans, que conformen els recursos humans que realitzen les activitats i
serveis que, sense ànim de lucre, lliura gratuïtament l’entitat. Les persones que treballen en i per
a la FPVC ho fan voluntàriament: En l’organigrama de l’entitat es recull els òrgans de caràcter
obligatori i voluntari existents, conforme el procediment establert als estatuts i les funcions
atribuïdes a cadascun.
Organigrama de la Fundació Pro Vida de Catalunya
Veure Annex 8
9.1 Treballadors/es remunerats/es amb contracte laboral subjecte a la Llei de l’Estatut dels
Treballadors i el Conveni colꞏlectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, dones i
famílies.
9.2 Autònoms/es colꞏlaboradors/es: contractació segons titulació acadèmica i funcions
assignades.
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9.3 Voluntaris/es: A causa de l’augment d’activitats de la Fundació i la necessitat de
professionalitzar els serveis que es faciliten gratuïtament per tal d’adequar-los plenament a la
legislació sobre els drets i les oportunitats en la infància i adolescència i al Sistema Català de
Serveis Socials, les activitats relacionades amb els fins de la Fundació, majoritàriament han de
ser dutes a terme per persones professionals amb la titulació corresponent i segons les normes
que específicament les regulin, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos pertinents.
Tanmateix, la FPVC requereix de voluntàries/is que aportin a la FPVC, amb el seu vincle i en el
temps, els valors afegits de dedicació, continuïtat, participació, solidaritat, compromís, que es
concreten en una prestació voluntària i lliure, de serveis cívics i socials, sense contraprestació
econòmica, dins del marc de l’organització i gestió de la FPVC. Això comporta també un
compromís d’actuació a favor de les persones i la societat. L’esmentat compromís també suposa
la involucració i colꞏlaboració en la construcció del projecte compartit pel voluntari/a, i la FPVC
d’oferir i portar a terme les activitats de l’entitat. La participació de voluntaris/es es considera un
valor imprescindible en aquesta missió.
Amb aquesta finalitat s’ofereix a voluntàries/is que participin en activitats de gestió,
administratives o de suport a dones en dificultats per la seva maternitat, i així tinguin l’oportunitat
de colꞏlaborar en activitats organitzades per assolir que cada ésser humà concebut i encara no
nascut o recent nascut sigui acceptat, acollit i estimat. La FPVC disposa d’un Pla de participació
del voluntariat, que es dona a conèixer prèviament a les persones que s’incorporen com a
voluntaris/es.
La Llei 25/2015, del 30 de juliol del Voluntariat (d’àmbit Catalunya) i la Ley 45/2015 de
voluntariado de 14 d’octubre (d’àmbit estatal), defineixen el Programa de voluntariat com el
document formal, aprovat per l’òrgan de govern d’una entitat de voluntariat, que recull
sistematitzadament i justificada la voluntat de l’entitat d’organitzar una o més activitats d’interès
general que complementin el compliment dels seus objectius o hi coadjuvin, amb la participació
de voluntaris, com un valor afegit dins de l’organització. El Programa de voluntariat fou
aprovat pel patronat, per unanimitat, en la reunió de 2 de maig de 2018.
Programa de Voluntariat: marc i desenvolupament
Veure Annex 9
10. EL PROGRAMA I LA MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS
Veure ítem 3. Memòria d’activitats any 2017
Veure ítem 10. Resultat de les activitats acomplertes
El programa i la memòria anual d’activitats s’han desenvolupat durant l’exercici en els
següents àmbits o línies d’actuació: I Centre d’Acollida i Suport a la Dona, II Informació i
educació, III Promoure la maternitat responsable, IV Congressos i moviments cívics.
10.1 Àmbit 1. Centres d’Acollida i Suport a la Dona
Aquests centres originen el 92,5% aproximadament d’ingressos, despeses, i de les activitats de
l’entitat.

10.1.1 Objectius i serveis
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La Fundació Pro Vida de Catalunya (FPVC), des de 1987, dóna suport i ajuda gratuïtament a
dones gestants o amb nadons, en situació de marginació, pobresa o en altres dificultats, sense
distinció d’ètnia, país, llengua, cultura i/o creences. Fins el 31.12.2017: 7.304 nadons nascuts
amb l’ ajuda propiciada per la FPVC a les seves mares i 9.665 altres fills ajudats.
En les circumstàncies esmentades, les dones viuen el seu embaràs en soledat o en un entorn poc
propici. Els recursos públics i privats als quals poden accedir solen ser insuficients o inexistents,
per superar algunes carències. En els esmentats Centres els ajudem psicològicament, assistencial
i econòmica en les necessitats més bàsiques. Les administracions públiques els faciliten atenció
sanitària, com a tot ciutadà, però ofereixen poc suport per al seu embaràs i per superar les realitats
d’exclusió que el condicionen.
La crisi econòmica iniciada el 2008 i la desprotecció social de les famílies més vulnerables ha
ocasionat un augment de pobresa familiar i exclusió social greu que arriba al 27,9% de
l’indicador AROPE/ España 2017 (At Risc Of Poverty and Exclusion) de la població, així ho
indica el 8è Informe anual de la Xarxa Europea contra la Pobresa i Exclusió Social (2018). Així
els recursos familiars són molt precaris per fer front al naixement d’un nadó, amb les conseqüents
dificultats per a què pugui rebre l’acolliment i provisions (alimentació, bolquers, etc.) per al seu
desenvolupament i creixement. A la FPVC atenem i ajudem en la mesura de les possibilitats, les
necessitats més bàsiques de la mare i el nadó, tant en l’àmbit de provisions com de preparació
per al part i la cura del nadó.
10.1.2 Justificació de la necessitat social detectada i de la cobertura pública o privada que
existeix per atendre les necessitats descrites:
L’any 2017 la FPVC va atendre a Catalunya a 540 dones, en situació d’embaràs i/o postpart i els
seus nadons, fins que aquests van complir 10 mesos (els fills de mares adolescents i joves fins
els 12 mesos). El suport i acompanyaments va tenir una durada de 14/16 mesos amb periodicitat
quinzenal (les adolescents, periodicitat setmanal). Consisteix en ajuda de provisions (alimentació
familiar, targetes bus/metro, roba, bolquers, etc.) suport psicològic i atenció a necessitats
específiques: allotjament, educació social-sanitària, etc.
Es van atendre a 387 lactants a les mares dels quals es va proporcionar alimentació maternitzada
substitutòria quan la lactància materna no va ser possible, i bolquers, roba, canastrell, bressol,
cotxet, motxilles.
Necessitats socials detectades:
a) D’alimentació i altres recursos:
. El 98% de les 540 dones ateses per la FPVC l’any 2017 viuen en situació o risc de pobresa
i/o exclusió social-sanitària.
. El 38% de les dones ateses l’any 2017 formaven famílies monomarentals, la qual cosa
agreuja la situació de pobresa en la qual viuen la seva maternitat. Per al 2018 es preveu
un % similar.
. En les dones embarassades que pateixen pobresa, la seva situació afecta directament al
desenvolupament del fill i incideix en la consegüent pobresa infantil.
. Moltes de les dones ateses en el Centre d’Acollida i Suport a la Dona de la FPVC, quan
arriben, presenten situacions de desnutrició. La desnutrició materna incideix
negativament en el desenvolupament del nadó (Augment de la impossibilitat d’alletar per
part de les mares malnutrides, informe Associació catalana de infermeria pediàtrica).
. La realitat d’algunes beneficiàries d’aquest programa està agreujada per situacions de
toxicomanies, sida i altres malalties de transmissió sexual.
. Quan la dona embarassada és adolescent, la manca de preparació laboral, la pròpia
inexperiència, la inseguretat associada a la etapa en què viuen, augmenten
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considerablement la seva vulnerabilitat i la manca de recursos per portar endavant
autònomament la seva maternitat. Per això la FPVC desenvolupa un subprograma
específic per atendre a aquest colꞏlectiu.
b) De preparació per a la maternitat:
. L’experiència de la FPVC, més de 31 anys en l’atenció a embarassades, mostra que el
benestar del nadó, la serenitat i autoestima de la mare depèn, en gran mesura, que ella
posseeixi uns coneixements bàsics sobre embaràs i part, lactància materna i lactància
artificial, necessitats afectives del nadó, higiene, desenvolupament d’hàbits i preparació
correcta dels aliments. En el cas de dones que viuen en el llindar de la pobresa o en
l’exclusió social, aquests coneixements no es tenen. Tampoc es tenen en el cas de dones
adolescents.
Cobertura pública i privada:
. Les administracions públiques proveeixen assistència sanitària i algunes ajudes
econòmiques per un naixement, adopció, tutela o acollida múltiple, sotmeses al nivell
d’ingressos en la unitat familiar, però no existeixen ajudes específiques per donar suport
suficient al dret de tota dona embarassada a tenir el fill que espera. Aquest suport és
decisiu quan es viu en situació de pobresa i altres dificultats socioeconòmiques.
. Els centres i serveis social-sanitaris públics tampoc ofereixen programes específics, fora
de la preparació al part i a la lactància materna, per facilitar a les dones a exercir la seva
maternitat.
. La cobertura privada de la necessitat descrita la realitzen unes poques entitats amb fins
estatutaris semblants a la FPVC, presents en diverses Comunitats Autònomes, que poden
atendre solament un reduït nombre de dones embarassades i mares en situació de postpart
en risc d’exclusió social.
Des de l’any 1987 els serveis socials d’institucions públiques i entitats d’iniciativa social han
derivat a la FPVC més de 7.300 dones gestants i mares amb nadons en situació de pobresa i/o
exclusió social, que hem ajudat.
Els serveis socials municipals de Barcelona, Hospitalet i municipis de l’àrea metropolitana,
el 2017, van derivar a la FPVC el 77% de les 540 beneficiàries d’aquest programa. Altre
6% va ser derivat pels equips d’atenció Primària i Hospitals de l’Institut Català de la Salut
(ICS), el 5% de diverses onegés, un 0,1% d’ entitats de l’Església, i el 12% van arribar
directament. L’any 2018 el ritme de derivació pels esmentats serveis públics, és semblant a
l’any 2017.
10.1.3 Els objectius de les activitats del Centre d’Acollida i Suport a la Dona, són:
.

.
.

Objectiu prioritari és crear les condicions idònies que permetin a l’infant que ha de néixer
un desenvolupament adequat, tant durant la gestació de la mare com els primers mesos
després del naixement, tenint en compte que la majoria de dones que s’atenen estan en
situació de risc o exclusió social.
Acollir i ajudar gratuïtament gestants o mares amb nadons que tenen greus dificultats per
fer front a la nova situació personal en les seves dimensions psicològica, familiar,
econòmica laboral, etc.
Proporcionar a les dones gestants un suport i acompanyament concret, puntual i adequat
vers l’arribada d’un fill quan es troben en situacions de marginació, pobresa, malaltia i
inseguretat laboral o d’altres, com la immigració.
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.
.

Solidaritzar-se amb elles i ajudar-les per a què puguin tenir i educar els seus fills,
s’integrin en la societat i puguin viure amb dignitat.
Mantenir el suport psicològic, educatiu i econòmic necessari per a què puguin assumir la
seva nova responsabilitat i també ajudar-les si cal a reestructurar la relació familiar.

10.1.4 Programes d’atenció sociosanitària a la maternitat vulnerable que el Centre
d’Acollida i Suport a la Dona de la FPVC porta a terme:
.
.
.

Assistència i ajuda a dones gestants i/o mares majors de 24 anys fins que el nadó té 10
mesos.
Assistència i ajuda a dones gestants adolescents o fins a 24 anys durant l’embaràs i als
seus nadons, fins que el seu nadó té 12 mesos.
Assistència i ajuda a gestants i/o mares majors de 24 anys, monomarentals, i fins que el
nadó té 10 mesos.

Aquests programes inclouen les activitats educatives:
.
.

Taller preparació per a la maternitat
Taller de maternitat post part (4 classes sobre la maternitat com a nova situació vital).

10.1.5 Balanç social. Espais informatius:








Pàgina www.provida.org Informa àmpliament de les activitats de la Fundació Pro Vida
de Catalunya.
Full NOTÍCIES, trimestral, per als benefactors de la Fundació Pro Vida de Catalunya.
Inserció d’anuncis dels serveis dels Centres d’acollida i suport a la Dona: en la guia
municipal de Barcelona, en la guia de la Comunitat de Sant Egidi, etc.
Fullets Memòria 2017 dels Centres d’acollida i suport a la dona. Difusió a les
administracions, institucions i entitats socials de Catalunya.
Fullets Angoixada pel teu embaràs? Què fer?: Difusió a locals i entitats socials i
sociosanitàries de Catalunya.
Fullet Moltes coses petites assoleixen grans fites: Difusió a locals i entitats socials i
sociosanitàries de Catalunya.
Participació en mitjans de comunicació: TV, Ràdio etc. En diversos espais de diferents
mitjans que facilitaren les intervencions i comunicacions.

10.2 Gestió de les activitats dels Centres d’Acollida i Suport a la Dona


Nom i registre dels serveis i establiments:
Centre d’Acollida i Suport a la Dona Fundació Pro Vida de Catalunya. Inscrit en el
Registre d’Entitats i Serveis d’Establiments Socials del Departament de Benestar Social
i Família. Secció Serveis de Suport amb el Nº S07097 (Classificació: Servei de Suport a
l’atenció primària i especialitzada). Àmbit territorial: Catalunya.



Els dos establiments del Centre d’Acollida i Suport a la Dona, són a:
1. Carrer Bonaplata 42. 08034 – BARCELONA
En aquest establiment es realitzen les activitats:
- Domicili social, administració, direcció i coordinació d’activitats educatives, de
informació i dels serveis d’atenció. Servei de rober en els baixos.
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2. Gran Via Carles III, 61 bis, baixos 1ª, i 59 baixos, 08028 – BARCELONA
En aquest establiment es realitzen les activitats:
- Servei d’acollida i ajuda a mares majors de 24 anys amb nadons en situació de
marginació, pobresa i exclusió social.
- Servei d’ acollida i ajuda a adolescents i menors de 24 anys gestants i/o mares amb
nadons en situació de marginació, pobresa i exclusió social.




Recursos humans:
Treballadors amb contracte laboral:
1 directora (titulada sup. universitària), 1 treballadora social (diplomada universitària), 1
auxiliar en treball social (diplomada), 1 diplomada universitària en administració
empresa, 1 monitora (intendència i gestió), 1 monitora assistencial, 1 oficial 1ª
administrativa, 2 netejadores.
Colꞏlaboradors/es voluntaris no retribuïts: 4 Gestió i Administració, 1 Promoció, 21
Atenció beneficiàries/is, 1 Docència, 2 Tasques administratives, 8 Colꞏlaboradors
(transport i emmagatzematge).
Professionals autònoms/es:
5 Atenció mares, 2 Autònoms colꞏlaboradors (informàtica).
Criteris per a la selecció dels beneficiaris:
Dones en situació de pobresa o exclusió social, embarassades o amb fills lactants
derivades pels Serveis Socials Municipals, EAP i hospitals públics, entitats, onegés, etc.

10.3 Beneficiàries: origen, estat civil, situació familiar i maternal, edat, estudis, ingressos
unitat familiar (Any 2017)
Nacionalitat
Espanyola.......145 - 27 %
Estranger........395 - 73 %
Total .............540 - 100,00 %

Rotació beneficiàries
Iniciades l’any anterior i continuen ... 249
Iniciades durant l’any 2017................ 291
Total................................................. 540
Estat civil
Solteres ................. 160
En parella .............. 163
Casades ................. 172
Separades ..............
35
Divorciades ...........
7
Vídues ...................
3
Total....................... 540
Situació familiar
Monomarentals ..... 205
Amb pare i mare ... 335
Total .......................540
Situació maternal
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Dones 1er.embaràs.........279
Dones amb altres fills.....261
Total ..............................540
Dones amb 1 fill ............140
“ : amb 2 fills ........... 86
“ : amb 3 fills ........... 27
“ : amb 4 o més fills..10
Edats
<de 15 anys ...........
0
15 – 19 anys ..........
34
20 – 24 anys ..........
91
25 – 29 anys .......... 111
30 – 34 anys .......... 150
35 – 39 anys .......... 112
40 i + anys ............
42
Total ..................... 540
≤ de 20 anys ..............53
> de 20 anys ............487
Nivell d’estudis
Sense estudis.........
19
Primaris ................
284
Secundaris..................202
Formació Professional 33
Universitaris .........
2
Total..........................540

Ingressos mensuals de la unitat familiar
Sense ingressos .....
De 0 a 300 €..........
De 300 a 600 €......
De 600 a 900 €......
De 900 a 1.200 €...
Més de 1.200 € .....
Total ...................

178
61
144
77
60
20
540

Nombre de persones de la unitat familiar
Més de 6 persones....
9
De 5 a 6 persones.... 68
3 i 4 persones ....... 224
1 i 2 persones ....... 239
Total ..................... 540

11. RESULTAT DE LES ACTIVITATS ACOMPLERTES
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A continuació es fa la descripció dels projectes previstos i executats durant el darrer exercici
tancat, amb indicació del compliment de les finalitats i els municipis de Catalunya per als quals
s’han realitzat.
Llocs on l’entitat realitza les seves actuacions a Catalunya:
Els Centres d’acollida i suport a la dona estan situats a:
Barcelona: Bonaplata, 42
Barcelona: Gran Via Carles IIII, 61 bis, baixos
Nombre total de colꞏlaboradors implicats:
15 patrons/es, 9 titulats i treballadors/es laborals, 37 voluntaris/es, 7 titulats autònoms, 250 altres
colꞏlaboradors i donants.
Recursos humans per realitzar les activitats.
Els recursos humans, és a dir, les persones que han fet realitat les activitats i serveis que s’han
portat a terme i les hores treballades l’any 2017 foren:
. Treballadors/es amb contracte laboral:
9 .......... 10.423 hores treball/any
. Colꞏlaboradors/es voluntaris no retribuïts: 37 .......... 6.085 “
“
“
. Professionals autònoms (atenció mares): 5 ..........
160 “
“
“
. Colꞏlaboradors autònoms:
2 ...........
40 “
“
“
-------------------------------TOTAL
16.708 hores treball/any
Colꞏlectiu de persones beneficiàries ateses:
11.1 Projecte Àmbit I. Centres d’acollida i suport a la dona (Veure ítems 10.1 a 10.3)
11.1.1 Suport i ajut a dones embarassades i mares, i a les famílies, en situació de soledat,
pobresa, exclusió social i altres dificultats. Dades:
Beneficiàries
. Dones majors de 24 anys ateses i ajudades
durant la gestació i després del part
. Dones menors de 24 anys ateses i ajudades
durant la gestació i després del part
. Dones amb fills lactants ajudades puntualment
. Dones ateses puntualment
. Fills ajudats:
- Nascuts durant l’any
- Altres bebès fins a 1 any
. Altres fills ajudats:
. Altres familiars ajudats:
TOTAL BENEFICIARIS

Famílies

415

415

125
35
27
--------------

125
---------------

208
179
-------------395
532

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

1.854

540

11.1.2 Descripció de les prestacions realitzades (Any 2017)
15

Serveis realitzats

Beneficiaris

ACOLLIDA:
 Atenció a trucades telefòniques de dones, treballadores socials, professores, llevadores
i metges que han demanat ajudes per a dones en dificultats, embarassades o/i amb nadons...................... 1.785
Primeres entrevistes amb les mares per establir les seves necessitats familiars i socials.............................. 324
_________________________________________________________________________________________________
ATENCIÓ PERSONAL CONTINUADA:
Beneficiaris
 Assistències quinzenals a gestants adolescents fins que donen a llum ...................................................... 65
Assistències setmanals a mares adolescents després del part fins que el nadó té 12 mesos ...................... 60
 Assistències quinzenals a gestants de més de 24 anys ajudades fins que donen a llum ............................... 415
Assistències quinzenals a mares de més de 24 anys fins que el nadó té 10 mesos ...................................... 240
 Cerca i pagament d’allotjament temporal en residències maternals o d’altre................................................. 1
Suport psicològic: 3 visites de mitjana............................................................................................................ 53
 Solució de situacions greus d'emergència familiar: despeses de farmàcia, dentista, endarreriments
de lloguer, gas, llum, etc. (abans i després del part)......................................................................................... 3
Total assistències a gestants/mares any 2017 ............................... 5.215 assistències
Total hores d’assistència ................................................................ 1.303 hores
ATENCIÓ PERSONAL PUNTUAL:
Beneficiaris
Ajudes puntuals a gestants/mares (3 assistències de mitjana ) ...................................................................... 27
PREPARACIÓ PER A LA MATERNITAT:
Beneficiaris
 Taller d’educació materno-infantil per a adolescents mares (38 sessions/adol.) 120 sessions/any............... 60
 Taller d’educació materno-infantil per a gestants adultes (6 sessions/gestant) 36 sessions/any................... 415
 Taller d’educació materno-infantil per a mares adultes (4 sessions/mare) 52 sessions/any ........................ 240
 Taller d’educació materno-infantil, per a adolescents gestants (8 sessions/adol.) 21 sessions/any ............... 65
 Total sessions de formació impartides: ............. 229 sessions
AJUDA APROVISIONAMENTS:










Beneficiaris

Canastrell nounat: 1 manta, 1 tovallola, 2 bodis, 2 jerseis, 2 polaines, 1 peücs, etc.(208u) ......................... 208
Llet maternitzada i cereals per a bebès: ( 8.757 Kgs./lts.)............................................................................ 383
Aliments diversos per a la mare i la seva família (aprox. 74.336 Kgs./lts).................................................1.646
Bolquers (1.260 paquets)............................................................................................................................... 383
Productes higiene i sanitaris (927 unitats)................................................................................................... 383
Roba gestants i nens fins a 2 anys (1.101 peces)......................................................................................... 478
Bressols, cotxets, cadiretes, portanadons i complements (94 peces)............................................................ 82
Targetes autobús i metro desplaçament a la Fundació Pro Vida de Catalunya (1.025 T-10)....................... 540
Joguines per Nadal i Reis.............................................................................................................................. 540

11.1.3 Compliment de les finalitats fundacionals: (Veure ítems 10.1, 10.2, 10.3, 11.1.3 i
11.1.4). Els serveis són gratuïts per a les beneficiaries/is, i en síntesi, són:
Assistència
. Atenció directa, immediata i personalitzada per mitjà del telèfon d’atenció i del propi servei
d’acollida de la dona. Escoltar i comprendre cada persona atesa.
. Entrevista quinzenal de seguiment amb la gestant o mare amb nadó.
. Suport continuat directe a la dona-mare durant una mitjana de 14 mesos, ampliables
segons necessitat. Durant aquest temps se li procura suport humà, i psicològic. Se li fa costat i
se li lliura provisions, segons les seves necessitats:
-

Per a l’embarassada: alimentació familiar, roba, etc.
Per al nadó: llet maternitzada i cereals, canastrell complet (roba nounat, productes
d’higiene, tovallola, manta), bolquers, bressol, cotxet, etc.

Educació
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. Sessions on s’imparteixen coneixements bàsics sobre: embaràs, part, higiene materno-infantil,
alimentació i salut física i psicològica del fill i de la mare.
. Orientació i prevenció sociosanitària.
. Tallers per afavorir la seva funció de mares i facilitar la inserció social.
Assessorament i formació
. Informació directa dels recursos públics existents a Catalunya: serveis socials, assistència
sanitària bàsica, guarderies municipals, escolarització, etc.
. Orientació i suport per a la inserció social i laboral.
. Orientació i assessorament sobre documentació i tràmits necessaris, especialment per a
immigrants.
11.1.4 Institucions i entitats que ens deriven les dones a qui donem suport:
L’any 2017 les persones usuàries i beneficiàries ens foren derivades als 2 Centres d’Acollida i
Suport a la Dona de la Fundació a fi que les ajudéssim, pels tècnics dels serveis socials de les
següents institucions i entitats:
%
PROCEDÈNCIA:

Dones
ajudades

Fills
nascuts
durant
2017

Altres
fills
fins
1 any

Fills
de 1 a
3 anys

Fills de 3
anys
endavant

Altres
familiars

Total
persones
ajudades

Famílies

1. Ajuntament de Barcelona (*)

25,74

139

53

54

14

128

155

543

139

2. Altres Ajunt. Catalans (*)

50,93

275

99

97

23

163

255

912

275

3. CAP i Hospitals Públics

5,56

30

10

20

2

32

41

135

30

4. Entitats de l’Església

0,18

1

0

0

0

0

0

1

1

5. ONGs

5,37

29

17

2

3

7

20

78

29

6.Particular directament

5,93

32

12

6

5

12

36

103

32

7. Altres

6,29

34

17

0

4

2

25

82

34

TOTALS

100

540

208

179

51

344

532

1.854

540

(*) 2.1 Ajuntament de Barcelona: 139 dones derivades (25,74%)
2.2 Ajuntament d’ Hospitalet de Llobregat: 168 dones derivades (31%)
2.3 Altres Ajuntaments: 107 dones derivades (19,8%)

11.1.5 Els serveis socials de 35 ajuntaments de Catalunya l’any 2017 ens derivaren 417
dones i famílies, beneficiàries de les actuacions. Serveis socials de EAP, Hospitals públics,
ONGs, particulars, altres entitats de Barcelona i àrea metropolitana ens derivaren 123
dones i famílies beneficiàries ateses:
a) Municipis de la demarcació de Barcelona:
Abrera, 2; Badalona, 8; Barberà, 1; Barcelona, 222; Cornellà, 20; El Prat de Llobregat,
3; Esplugues, 23; Gavà, 1; L’Hospitalet de Llobregat, 189; Manresa, 1; Martorell, 5;
Mataró, 1; Montcada I Reixach, 4; Piera, 1; Ripollet, 3; Rubí, 2; Sabadell, 2; Sant Adrià
del Besós, 1; Sant Andreu de la Barca, 3; Sant Boi, 7; Sant Cugat, 1; Santa Coloma de
Gramenet, 28; Sant Feliu de Llobregat, 1; Sant Joan Despí, 3; Sant Just Desvern, 1;
Terrassa, 4; Vic, 1; Vilanova i la Geltrú, 1; Viladecans, 1.
b) Demarcació de Tarragona: Tarragona, 1.
c) Demarcació de Girona: Selva de Mar, 1.
11.2 Projecte Àmbit II. Activitats d’informació i educació
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Conferències i taules rodones
En associacions, centres culturals i centres educatius IES per a professors, pares i mares
d’alumnes. Nª Beneficiares/is aprox. 1.570.







3 xerrades per a la Pastoral dels Sords del Bisbat.
Participació a 3 taules rodones sobre temes d’actualitat
1 xerrada sobre educació de l’afectivitat sexual
Intervenció a unes Jornades científiques i al Homenatge del Prof. J. Billings.
Participació a una Jornada de model d’atenció comunitària centrada en la persona.
1 taller sobre cohesió de les persones a l’empresa per a empleats de la FPVC

Confeccionar i coordinar cursos de conferències (Organitzats per centres educatius)



4 conferències (Relacions intergeneracionals, Enamorament, Afectivitat, nuviatge,
Eduquem o ens els eduquem, conciliació família-treball)
4 sessions, Curs d’Amor Conjugal “Educació de l’afectivitat y la sexualitat”, per a pares
i professors.

11.3 Projecte Àmbit III. Promoure la maternitat responsable
 Cursets de Preparació al part i Educació maternal, dirigits a les mares gestants i/o mares que
s’atenen en els Centres d’Acollida i Suport a la Dona de la Fundació Pro Vida de
Catalunya:
Abans del part:
o Adaptació a la nova realitat: ja estic embarassada!
o Embaràs, part i post-part
o Alimentació i hàbits saludables de l’embarassada
o Lactància materna
o Higiene i cura del lactant
o Relació afectiva mare-fill
Després del part:
o Adaptació a la nova realitat: ja ha nascut el meu fill!
o Alimentació infantil
o Hàbits del nadó
o Autoestima de la mare
 Suport i colꞏlaboració a les activitats de RENAFER (Associació Espanyola de Professors de
Planificació Familiar Natural). Barcelona.
o Promoció de Planificació Familiar Natural i seguiment d’usuaris.
o Assistència a trobades promogudes per l’IEEF (Institut Europeen d’Education
Familiale).
11.4 Projecte Àmbit IV. Colꞏlaboració amb entitats i moviments cívics
Entitats i moviments cívics
o Coordinadora Catalana de Fundacions
o Federació Catalana de Voluntariat Social
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o Entitat associada a la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i
l’Adolescència (FEDAIA).
o Colꞏlaboració en la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
o Colꞏlaboració i suport a RENAFER (Associació Espanyola de Professors de Planificació
Familiar Natural)
o Entitat associada al Foro Español de la Família, Madrid.
o Colꞏlaboració amb la Associació Pro Respecte a la Vida Humana Pro Vida, Barcelona.
o Colꞏlaboració amb la Federación Española de Asociaciones Provida.
o Iniciativa Ciutadana Europea “One of us”
12. ELS CONCURSOS, ELS CONTRACTES I LES LICITACIONS
Veure Annex 2. Memòria econòmica simplificada.
12.1 Subvencions públiques: atorgants, dades convocatòries, finalitats i imports adjudicats.
 Generalitat de Catalunya. Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies. DGAIA. (Nº Exp.
TSF004/17/00972)
Descripció: Projecte “Suport a 75 adolescents gestants menors de 20 anys en risc d’exclusió
social perquè visquin dignament la seva maternitat i els seus fills nadons rebin les ajudes
precises per al propi desenvolupament”.
Import adjudicat: 9.606,00 €
Període d’execució: 2017
 Generalitat de Catalunya. Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies. Vulnerabilitat.
Atenció a famílies en situació de vulnerabilitat social (Nº Exp. TSF004/17/00972)
Descripció: Projecte “Lliurament d’un segon paquet addicional de bolquers/mes als nadons
atesos per la FPVC”.
Import adjudicat: 20.000,00 €
Període d’execució: 2017
 Diputació de Barcelona (Codi Convocatòria: 20175120008823)
Descripció: Programa “Assistència i ajuda a dones gestants i/o mares, amb nadons, majors
de 20 anys, en situació o risc d’exclusió social”. Beneficiaris directes: 487
Import adjudicat: 1.270,79 €
Període d’execució: 2017
 Ministerio Sanidad Servicios Sociales (M.S.S.I.) (R.D. 603/2016)
Mesures d’acompanyament del Fons d’Ajuda Europea per a les persones més desfavorides a
Espanya (Organització Associada de Repartiment, OAR).
Descripció: Ajuda transport d’aliments del Pla 2017 de la U.E.
Període d’execució: 03.12.2016 al 31.05.2017
Beneficiaris directes: 719
Import adjudicat: 3.525,11 €
 U.E. Pla 2017 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: Subministre i lliurament individualitzats d’aliments a les persones més
necessitades (infants i adults).
Import valoració segons FEGA dels aliments rebuts i lliurats en 31.294,16 €
Període d’execució: 2016 i 2017
Els totals d’ingressos provinents de subvencions, convenis i/o contractes de serveis d’origen
públic ha estat de 65.696,06 € que signifiquen un 9,87% dels ingressos totals de l’entitat, inferior
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al 40% en el conjunt de l’exercici (art. 5.4 de la Llei 21/2014 per determinar la subjecció als
instruments de transparència en funció de l’origen de les fonts de finançament).
12.2 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 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 colꞏlectiu de treball d’acció
social amb famílies, nens i joves en situació de risc (DOG 07.12.2017).
-Import: 84.219,40 €.
 Aportació disposició locals 1, 2, 3 de la FPVC
Descripció: Es valora l’aportació que fa l’entitat, 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.
- 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 89% del total.
-Import: 124.697,30 €
 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: 313.689,92 €
La relació de donants i imports (Mod. 182) s’ha presentat a l’Agència Tributària de l’Estat el
29.01.2018.
S’ha lliurat a cada donant Certificació de l’import donat perquè s’ho 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.
12.3 Licitacions
No hi agut.
13. WEB
www.provida.org
Cal actualitzar-la, adaptada a les dades i text del present informe, perquè ofereixi i transmeti la
transparència adequada.
Barcelona, 20 de desembre de 2018
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