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FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2021 
 

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI fundació privada, d’ara a endavant la FUNDACIÓ és una entitat 
sense afany de lucre que es va constituir en data 28 de març de 1996 davant el notari de Barcelona, senyor 
Enrique Peña Belsa. En virtut de la Resolució de la consellera de Justícia de 16 de maig de 1996 es va 
inscriure, amb el número 983, classificada com benèfica, de tipus assistencial, cultural i docent, en el 
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.  
 
D’acord amb l’article 4rt. dels seus estatuts, la FUNDACIÓ, que exerceix les seves funcions principalment a 
Catalunya, té com a finalitat “Educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el tercer sector, millorar 
el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.”  
 
Les finalitats i activitats de la FUNDACIÓ tenen, com a denominador comú, la promoció d'uns valors morals, 
espirituals i personals tendents a formar persones felices, amb il·lusió i iniciativa, compromeses, solidàries i 
tolerants i estaran fonamentades en concepcions ètiques i religioses diverses. 
 
Així mateix, també seran eixos essencials en l’actuació de la FUNDACIÓ, el treball en xarxa, la sostenibilitat, 
la innovació i desenvolupament, i l’obertura, el pluralisme i la transparència. 
 
Per tal d'aconseguir les seves finalitats la FUNDACIÓ desenvolupa, entre d'altres, les següents activitats 
estratègiques: 
 

a) Impulsar l’educació en valors dels infants, joves i adults, a través del desenvolupament de 

programes, activitats i serveis d’educació en el lleure així com d’orientació professional i d’inserció 

laboral. Aquest impuls es concreta en l’organització, la gestió i la realització de tot tipus de serveis i 

activitats (pedagògics, de suport a la integració, organitzatius, lúdics, de gestió, infraestructurals, 

activitats de vacances, culturals, de mentoria...), incloent els serveis complementaris 

corresponents (transport, allotjament, manutenció...) per a institucions públiques o privades, i 

per a persones que tinguin relació directa o indirecta amb l’activitat educativa, associativa, i/o 

del tercer sector. 

b) Estimular la creació d’entitats i projectes d'educació en el lleure d'infants i joves arreu de Catalunya 

així com llur coordinació a través d'una estructura federativa. 

c) Estimular la vida associativa i el tercer sector en tant que espai de vertebració i participació social 

que reforça la democràcia i contribueix a la millora en la vida dels ciutadans i a el interès general,  

mitjançant la realització de totes les accions que siguin necessàries per despertar iniciatives i 

desenvolupar l'esperit associatiu solidari i especialment la participació entre els infants i joves de 

Catalunya. 

d) Enfortir el Tercer Sector mitjançant l’acompanyament en les tasques de gestió, la formació i la 

generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions, ajudant-les a complir la seva missió.  
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e) Incloure el treball del voluntariat en els projectes, com element que estimula la responsabilitat dels 

ciutadans i la seva participació democràtica.  

f) Sensibilitzar les entitats, els educadors, les famílies i la societat en general, entorn la sostenibilitat 

i el medi ambient, impulsant programes d’educació ambiental i incorporant els criteris de 

sostenibilitat en totes les actuacions i projectes de la Fundació.  

g) Desenvolupar la formació dels educadors i responsables de les associacions en totes les seves 

vessants, mitjançant el manteniment d’una Escola de Formació d'Educadors en el Temps Lliure, 

d'animadors socio-culturals i responsables associatius, per a la promoció d'activitats de formació 

(cursos, seminaris, jornades i altres modalitats) estructurades i nivellades segons la normativa oficial 

de Formació d'Educadors en el Temps Lliure Infantil i Juvenil i d'altres normatives que puguin afectar 

a l'àmbit de la formació en l'educació social i comunitària. 

h) Promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora en les actuacions de la 

Fundació i en el treball amb xarxa amb d’altres organitzacions de la societat i institucions públiques. 

i) Propiciar la reflexió i la producció teòrica en l'àmbit de l'educació, el lleure i l'associacionisme, així 

com l'edició de productes escrits i audiovisuals per a la seva difusió. 

j) Impulsar i desenvolupar tota mena de serveis orientats a reforçar pedagògicament i a nivell de gestió 

els projectes educatius i socials que impulsi la Fundació. 

k) Proveir de recursos humans, i generar recursos econòmics i patrimonials per a desenvolupar en 

millors condicions tots aquells projectes que siguin objecte de suport de la Fundació, tot facilitant i 

desenvolupant les infraestructures i el suport material que permetin el millor acompliment de les 

finalitats fundacionals. Així mateix, quan s’escaigui, podrà gestionar directament aquestes 

infraestructures i equipaments, amb el seus corresponents serveis, per tal d’assolir el rendiment 

social adequat.  

De conformitat amb aquests estatuts, Fundesplai vetlla per potenciar la integració sociolaboral dels 

joves, en especial pel que afecta a aquells col·lectius que tenen més dificultats per fer-ho, oferint 

experiències formatives i laborals. En aquest marc, també seran activitats pròpies de la Fundació: 

- La prestació de tot tipus de serveis socials, educatius, sanitaris i de lleure mitjançant 

personal qualificat quan calgui, en centres propis i també a de tercers. 

- La prestació de serveis de manteniment integral i de neteja de tot tipus d’immobles i 

d’infraestructures en general.  

- La prestació de serveis auxiliars de magatzem i logística de tot tipus d’articles tant per 

compte propi com per compte de tercers.  

- La prestació de serveis auxiliars a tot tipus de finques, instal·lacions industrials, centres 

comercials i equipaments  oficials, instal·lacions esportives, culturals  o de lleure, 

museus, fires i congressos. 
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- La prestació de serveis auxiliars en la manipulació, l’embalatge i la distribució de 

productes alimentaris o de consum. 

- La prestació de serveis auxiliars de publicitat directa, franqueig i correu de la publicitat,  

la propaganda i la paqueteria. 

- L’execució de serveis auxiliars en repoblacions forestals, agrícoles i piscícoles, tasques 

auxiliars de jardineria, plantació, manteniment i conservació de tota mena de parcs i 

jardins, de titularitat pública o privada.  

- La prestació de serveis auxiliars en el manteniment informàtic a tot tipus 

d’instal·lacions públiques i privades.  

- La prestació de serveis auxiliars en el camp de l’hostaleria i restauració. 

- Qualsevol altre tipus de serveis auxiliars que s’ajustin a les finalitats d’integració 

sociolaboral dels joves.  

l) Assolir un nivell d'interlocució i presència social, tant pel que fa als mitjans de comunicació com 

davant l'Administració, les iniciatives socials, les persones i instàncies de creació d'opinió de la nostra 

societat. 

m) Donar suport a projectes ja existents a fi que esdevinguin la seva base i  actiu fundacional, així com 

impulsar-ne de nous que permetin el millor assoliment dels objectius de la Fundació. En aquest sentit 

es facilitarà a tercers l'ús d'espais que siguin propietat de la Fundació ja sigui a títol de precari o bé 

mitjançant arrendament.  

n) Promoure la recerca i la innovació en els àmbits de la sostenibilitat, la convivència i els reptes de 

futur de la societat, mitjançant l’exposició i l’accés al públic, en diferents suports, de museografia i 

col·leccions, i organitzar activitats formatives i divulgatives i altres activitats, així com desenvolupar 

programes i elaborar materials relacionats amb els àmbits esmentats. 

 
La FUNDACIÓ vetlla perquè les seves activitats s'adrecin especialment a:  
 

a. La protecció de la infància i la joventut,  

b. El treball amb la comunitat  

c. Treballar en programes específics d’educació ambiental en l’entorn urbà i en aules de natura. 

d. Desenvolupar programes per promoure el coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació 

i la comunicació (TIC), 

e. Realitzar programes de suport a les associacions, fundacions, altres entitats del Tercer Sector i 

economia social i administracions públiques  

f. Impulsar els valors de la solidaritat i el voluntariat  

g. Treballar per la integració de la gent gran  

h. Treballar per la igualtat i la no discriminació per raó de sexe 

i. Treballar pel coneixement, l'estimació i la millora del país  

j. Treballar per la formació i conseqüentment per la integració sociolaboral d’aquells col·lectius 

que tenen més dificultats per fer-ho. En aquest sentit, tindrà una actuació preferent el treball 

per potenciar la integració dels joves i les dones 
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k. Potenciar la integració de persones i col·lectius immigrants  

l. Treballar en tot allò que contribueixi a la millora de la salut en l'àmbit individual i col·lectiu de 

les persones 

m. Potenciar la relació i els intercanvis internacionals a tots els nivells, així com el foment de tot 

tipus d'activitat de cooperació pel desenvolupament i el foment de la solidaritat entre el pobles 

i països més necessitats. 

n. Impulsar la formació de tots els agents educadors: professorat, famílies, educadors i 

responsables associatius. 

o. Crear, promoure i gestionar espais culturals, museístics, d’investigació i d’innovació, en 

qualsevol dels àmbits d’actuació de la Fundació 

 

 
En compliment de les seves finalitats, la FUNDACIÓ atorga ajuts a les entitats d’esplai sòcies de la 
Federació Catalana de l’Esplai, per a les seves activitats. 
 
Els ajuts per a l’activitat de les entitats d’esplai s’atorguen en virtut dels criteris aprovats pel Patronat, que 
tenen en compte les necessitats de cada entitat a partir, entre d’altres indicadors, del tipus de 
funcionament de l’entitat, diari o de cap de setmana, el nombre d’infants atesos i el barri on s’ubiquen. 
 
Les entitats han de complir determinats requisits com són haver presentat la memòria d’activitats de l’any 
anterior i el pla d’actuació de l’any en curs. A més, les entitats sotmeten els seus comptes a l’auditoria 
externa. 
 
La FUNDACIÓ, en el marc de la campanya “Un estiu per a tothom” atorga beques perquè tots els nens i 
nenes, independentment de la situació econòmica de la seva família, puguin accedir a les activitats de 
vacances. 
 
Les persones beneficiàries dels ajuts en tots dos casos són infants i joves de 4 a 18 anys que assisteixen a 
les entitats d’esplai i a les seves activitats de curs i de vacances. Donat que hi ha un nombre similar de 
nens i nenes a les entitats, l’impacte dels ajuts és el mateix sobre uns i altres. 
 
El detall sobre l’import d’aquests ajuts de la campanya “Un estiu per a tothom” el trobarem al punt 15.2 
de la present memòria. 
 
Les persones destinatàries de les activitats de la FUNDACIÓ infants, joves i les seves famílies, així com 
membres d’associacions i altres entitats no lucratives, tant voluntaris com assalariats i alumnes de 
formació en el lleure i participants en projectes d’inserció laboral. Totes les activitats van dirigides a públic 
mixt. 
 
La FUNDACIÓ compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats que vetlla perquè les entitats portin a terme 
el seu compromís d’aplicar criteris ètics i de responsabilitat social en la seva gestió interna i externa. 
 
Així mateix, serveix per garantir que les persones que hi treballen rebin el mateix tracte i tinguin les 
mateixes condicions de treball. 
 
Pel que fa a les activitats educatives que porta a terme la FUNDACIÓ i les entitats d’esplai, cada curs es 
posa en pràctica una proposta pedagògica que té en compte l’enfocament de gènere en les activitats 
proposades als infants i joves. 
 
També s’ha elaborat un protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual a la feina. 
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La FUNDACIÓ disposa d’un “Protocol de prevenció i actuació en cas de sospita i/o certesa d’abusos sexuals 
a les activitats”. Aquest és un document, que emmarca els aspectes indispensables que els professionals 
que treballen amb la infància a Fundesplai han de conèixer, en relació al tema dels abusos sexuals, així 
com algunes mesures de prevenció i una proposta de materials didàctics per treballar amb els infants el 
tema. Finalment, indica el protocol a seguir un cop hi ha sospita o certesa que s’ha produït l’abús. 
 
El Patronat de la FUNDACIÓ va crear l'1 de juliol de 2016 el Comitè d’Ètica que té per missió facilitar el 
marc de referència a tots els col·laboradors/es de Fundesplai sobre com han de realitzar el seu treball 
quotidià. Totes les persones que formen part de l’organització tenen el deure de conèixer i assumir el seu 
contingut. 
 
Donant un pas mes, el 20 de desembre del 2018 el Patronat de la Fundació va decidir implantar a la 
organització un Programa per la Prevenció de Riscos Penals (Compliance) que inclou entre altres mesures, 
un seguit de Principis de Conducta i Pràctiques Responsables que, més enllà de les obligacions legals i de 
les normes que puguin recollir els estatuts, inclouen els principis d’actuació i bones pràctiques que 
orienten la seva actuació i la de les persones que en formen part, inspirats per principis ètics. La Fundació 
confia en què aquests Principis de Conducta i Pràctiques Responsables contribueixin al seu millor 
funcionament i a una major eficiència i transparència en les relacions internes i amb la societat.  
 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
 
a) Imatge fidel 
 

Els comptes anuals adjunts s’han obtingut dels registres comptables de la FUNDACIÓ i es presenten 
d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Reial Decret 259/2008, de 23 de desembre i el Decret 
125/2010 de 14 de desembre de modificacions, de forma que mostrin la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, dels resultats de la FUNDACIÓ i dels fluxos d’efectiu haguts durant l’exercici 
corresponent. 
 
Els esmentats comptes anuals es troben pendents d’aprovació pel Patronat; no obstant, la Direcció 
de l’Entitat estima que aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis significatius. 
 

b) Principis comptables aplicats 
 

Per l’elaboració dels comptes anuals adjunts s’han seguit principis comptables i normes de valoració 
generalment acceptats descrits en la nota 4. No existeix cap principi comptable obligatori que, essent 
significatiu el seu efecte en els comptes anuals, s’hagi deixat d’aplicar. 
 

c) Comparació de la informació 
 

Les polítiques comptables de l’Entitat que es descriuen posteriorment han estat aplicades 
consistentment en els exercicis acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020. 

 
 
d) Agrupació de partides 
 

Les diferents desagregacions de les diferents partides en relació amb el balanç de situació, del 
compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu es presenten en 
els diferents apartats de la present memòria. 
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e) Elements recollits en diverses partides 
 

La informació referent a elements recollits en diferents partides del balanç es troba exposada en els 
diferents apartats de la memòria. 
 

f) Canvis en criteris comptables 
 

No hi ha canvis en criteris comptables. 
 
g) Correcció d’errors 
 

Els comptes anuals de l’exercici no presenten ajustaments per correcció d’errors dignes de ser 
mencionats.  

 
 
3. APLICACIÓ DE RESULTATS  
 
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2021, que proposarà el Patronat de la Junta General 
corresponent, serà la següent: 
 

 
 
El 30 de juny de 2021 el Patronat va aprovar la distribució del resultat de l’exercici 2020, consistent en EUR      
-32.906,09 a resultats negatius d’exercicis anteriors. 
 
 
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Les principals normes de valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus comptes anuals de 
l’exercici, han estat les següents: 
 
a) Immobilitzat intangible 
 

Els criteris relatius a l’immobilitzat material descrits a l’apartat b) s’aplicaran als elements de 
l’immobilitzat intangible. 
 
L’immobilitzat intangible es troba enregistrat al seu cost d’adquisició o de producció, incloent en el 
mateix, si s’escau, les despeses per a la posada en funcionament i detraient qualsevol rebaixa o 
descompte en el preu que s’hagués pogut produir. 

 
Com a mínim al tancament de cada exercici l’Entitat avalua l’existència o no d’indicis que algun 
element de l’immobilitzat intangible, o, en el seu cas, alguna unitat generadora d’efectiu puguin 
estar deteriorats, efectuant aquests càlculs de manera individualitzada element per element. 
 
La quantificació de l’import deteriorat s’efectua determinant el valor recuperable de l’actiu, essent 
aquest el major existent entre el valor raonable de l’actiu, detraient les despeses de venda, i el valor 
en ús del mateix. 
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L’entitat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que s’hagi pogut produir en el valor registrat 
d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant com a contrapartida l’epígraf “Pèrdues 
netes per deteriorament” del compte de resultats. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per 
deteriorament d'aquests actius i, si s’escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament 
enregistrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials i s'expliquen a 
l'apartat b) d'aquesta nota. 

 
Drets de traspàs 
 
Es valoren a preu d’adquisició. 
 
Aplicacions informàtiques 
 
Es valoren al seu cost d'adquisició o producció. No s'inclouen les despeses de manteniment de les 
aplicacions informàtiques. 

 
b) Immobilitzat material 

 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu 
d'adquisició o el cost de producció. 

 
b.1) Preu d’adquisició 
 
En el preu d'adquisició s'inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l'entrada en 
funcionament del bé. Els interessos meritats pel seu finançament, o per operacions de compra amb 
pagament ajornat, s'incorporen com a valor addicional de l'element. 
 
b.2) Cost de producció 
 
En el cost de producció s'inclou a més del preu d'adquisició de les matèries primeres i altres 
matèries consumibles, els altres costos directament imputables a aquests béns així com la part que 
raonablement correspongui dels costos indirectament imputables als béns de què es tracti en la 
mesura que aquests costos corresponguin al període de fabricació o construcció, i únicament fins 
a la seva entrada en funcionament. 
 
b.3) Altres consideracions de valoració 
 
Forma part del valor de l'immobilitzat material l'estimació inicial del valor actual de les obligacions 
assumides derivades del desmantellament o retirament i altres associades a l’actiu esmentat. 
 
Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, 
capacitat o eficiència o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost 
dels mateixos, donant-se de baixa comptable tots els elements, si s’escau, substituïts. 
 
Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de l'exercici en què 
s'incorren. 
 
No es presenta cap circumstància que hagi dut a qualificar com indefinida la vida útil d'algun dels seus 
elements. 
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b.4)  Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge 
 
La seva valoració comprèn totes les despeses d’adquisició, de fabricació i construcció fins a la seva 
posada en condicions de funcionament. 
 
 
b.5) Deteriorament de valor de l’immobilitzat material 
 
L'amortització es realitza mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció de la vida útil dels actius. 
 
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no d'indicis de què algun 
element de l'immobilitzat material, o, si escau, alguna unitat generadora d'efectiu puguin estar 
deteriorats. Aquests càlculs s’efectuen d'una manera individualitzada element per element, o, en cas 
de no poder, a través de la unitat generadora d'actiu a la qual pertanyi l'actiu. 
 
La determinació de l’import deteriorat s'efectua determinant el valor recuperable de l'actiu, sent 
aquest el major existent entre el valor raonable de l'actiu, detraient-ne les despeses de venda, i el 
valor en ús del mateix. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament, si escau, es reconeixen com una despesa en el compte 
de resultats, i les reversions de les mateixes, en cas que les circumstàncies del deteriorament 
haguessin deixat d'existir, es reconeixen, igualment com un ingrés en el compte de resultats, i 
s’efectua fins al límit del deteriorament prèviament reconegut. 

 
c) Instruments financers 

 
Com a regla general, la valoració inicial dels actius i passius financers de l'Entitat s'efectua al valor 
raonable dels mateixos al que equival, excepte evidència en contrari, al valor raonable de la 
contraprestació lliurada. 
 
De la mateixa manera, en el cas d'actius o passius financers no classificats sota la categoria de valorats a 
valor raonable amb efecte en resultats, els costos de la transacció directament atribuïbles a l'operació 
s'ajusten a l’import dels actius i passius esmentats o s'imputen directament al compte de resultats. 
 
Per a la valoració posterior s'estableixen diferents criteris de valoració depenent de la categoria de 
l'actiu o passiu. 
 
Els crèdits amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor nominal es 
continuen valorant per aquest import, excepte les correccions per deteriorament que poguessin 
sofrir. 
 
 
c.1) Criteris per a la qualificació i valoració, i ingressos i despeses procedents de les diferents 

categories d’instruments financers 
 

En cas d'existir, l'Entitat valora els seus actius financers segons diverses categories, de la 
següent manera: 
 

 Préstecs i partides a cobrar: 
 

Excepte si és aplicable el que disposa la categoria d'Actius financers mantinguts per a 
negociar i el que es disposa en Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el 
compte de resultats, corresponen a crèdits comercials, o crèdits no comercials, que no sent 
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instruments de patrimoni ni derivats, corresponen a actius els cobraments dels quals són 
de quantia determinada i determinable i que no es negocien en un mercat actiu. 
 
La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen, s'efectua al 
cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el mètode de tipus d'interès 
efectiu. 

 

 Inversions mantingudes fins al venciment: 
 
Corresponen a valors representatius de deute amb data de venciment fixa, o bé actius els 
cobraments dels quals siguin de quantia determinada o determinable, que es negociïn en 
un mercat actiu, i que l'Entitat té intenció efectiva i capacitat de conservar-los fins al seu 
venciment. 
 
La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen, s'efectua al 
cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el mètode de tipus d'interès 
efectiu. 
 

 Dèbits i partides a pagar:  
 
Excepte si és aplicable el que es disposa per la categoria de passius reconeguts com Passius 
financers mantinguts per a negociar i Altres passius a valor raonable amb canvi en el compte 
de resultats, es recullen en aquesta categoria els dèbits per operacions comercials, o aquells 
dèbits per operacions no comercials, que no corresponguin a instruments derivats. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment inferior a un any, i que es valorin 
inicialment al seu valor nominal es continuen valorant per aquest import. Igualment, els 
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import de les quals s'espera 
liquidar a curt termini es valoren pel seu valor nominal, per ser l'actualització de fluxos 
d'efectiu poc significativa. 
 
La valoració posterior d'aquest tipus de passius s'efectua al cost amortitzat, comptabilitzant 
els interessos meritats en el compte de resultats aplicant el mètode d'interès efectiu. 
 

c.2) Naturalesa dels actius i passius financers designats inicialment com a valor raonable amb 
canvis en el compte de resultats 
 
Els Comptes anuals de l'exercici no presenten cap concepte assignable a aquesta categoria de 
valoració. 
 
 

 
c.3) Criteris de determinació del deteriorament, correcció de valor, reversió i baixa 

 
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no d'indicis de què 
algun element dels actius considerats dins les categories de Préstecs i partides a cobrar, 
Inversions mantingudes fins al seu venciment i Inversions en el patrimoni d'empreses del 
grup, multigrup i associades presentin indicis de deteriorament. 
 
A aquest efecte es considera que existeix deteriorament sempre que el valor en llibres és 
superior al valor actual dels fluxos d'efectiu que s'estimen que es generaran, descomptats al 
tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 
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Les correccions valoratives s'imputen com una despesa en el compte de resultats, i la seva 
corresponent reversió, en cas que les circumstàncies que van motivar el deteriorament hagin 
desaparegut, es consideren, fins al límit del deteriorament original, com un ingrés en el 
compte de resultats. 
 
En el cas d'inversions mantingudes fins al seu venciment la determinació de l’import de 
correcció per deteriorament es determina en funció del valor de mercat dels actius, si aquesta 
informació és més fiable que l'obtinguda a través del descompte dels fluxos de caixa 
comentada anteriorment. 
 
La determinació i quantificació del deteriorament en el cas dels actius financers classificats 
sota la categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua mitjançant l'anàlisi detallada de 
l'antiguitat dels mateixos, i mitjançant qualsevol altra informació disponible que permeti 
conèixer la possible insolvència del deutor, comptabilitzant la corresponent provisió 
específica. 

 
c.4) Criteris de baixa d’actius i passius financers 

 
Per a la determinació del moment de baixa dels actius l'Entitat té en compte la realitat 
econòmica de l'operació, i no només la seva forma jurídica o la denominació dels contractes. 
 
A aquest efecte l'Entitat entén com moment de baixa dels actius aquell en què expirin o hagin 
estat cedits els drets contractuals sobre els fluxos de caixa de l'efectiu de l'actiu financer, de 
manera que s'hagin transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat 
del mateix. 
 
La diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, 
considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor en llibres 
de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi reconegut directament en el 
patrimoni net, determina el guany o la pèrdua sorgida en donar de baixa aquest actiu, i 
formarà part del resultat de l'exercici en què aquesta es produeix. 
 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'hagi 
donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos de transacció atribuïbles i en la 
qual es recull també qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeix 
en el compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc. 
 
Els saldos de deutors i efectes comercials a cobrar inclouen, si existeix, els efectes 
descomptats pendents de venciment, figurant aquests, si escau, pel mateix import com 
deutes amb entitats de crèdit. 
 
Les despeses relatives al descompte d'efectes, si existeixen, es reconeixen en el compte de 
resultats quan s'incorren, i no es difereixen al llarg del període de venciment dels respectius 
efectes a causa de l'escassa repercussió que tal diferiment tindria en la determinació dels 
resultats de cada exercici. 
 
Idèntic criteri se segueix en el cas d'operacions de factoring amb recurs, o en aquelles 
operacions de venda d'actius financers amb pacte de recompra a un preu fix o a un preu de 
venda més un interès, i aquelles titulacions d'actius financers en les quals l'Entitat retingui 
finançaments subordinats o un altre tipus de garanties que absorbeixin substancialment totes 
les pèrdues esperades. 
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c.5) Inversions en empreses del grup, multigrup i associades 
 

Es recullen sota aquesta categoria totes aquelles inversions vinculades per una relació de 
control directa o indirecta, tal com s'estableix en article 42 del Codi de Comerç; aquelles 
empreses controlades per una o diverses persones físiques o jurídiques que actuen 
conjuntament; i aquelles que es trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries. 
 
En relació amb el cas d'empreses associades s'entén que aquesta vinculació existeix quan hi 
ha una influència significativa. 
 
La valoració inicial d'aquests actius és el cost d'adquisició, que equival al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de la transacció directament atribuïbles, i la seva 
valoració posterior és a cost d'adquisició detret, si escau, per les corresponents correccions 
valoratives per deteriorament. 
 
A aquest efecte, la correcció valorativa es calcula per la diferència entre el seu valor en llibres 
i el valor recuperable, que, excepte millor evidència, és la part corresponent del patrimoni 
net de l'entitat participada, corregida per les plusvàlues tàcites existents en la data de la 
valoració que corresponguin a elements identificables en el balanç de la participada. 

 
d) Impost sobre beneficis 
 

La FUNDACIÓ, com entitat sense ànim de lucre, segons el previst en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, és 
una entitat subjecta a l'Impost sobre Societats i és exempta.  

 
e) Ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses s'imputen segons el criteri del meritament, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en 
què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 

 
e.1) Ingressos per prestacions de serveis 

 
Els ingressos ordinaris derivats de la prestació de serveis es reconeixen considerant el grau 
de realització de la prestació a la data de tancament quan el resultat de la mateixa pot ser 
estimat amb fiabilitat. Aquesta circumstància es produeix quan l’import dels ingressos, el grau 
de realització, els costos ja incorreguts i els pendents d'incórrer poden ser valorats amb 
fiabilitat i fos probable que es rebessin els beneficis econòmics derivats de la prestació del 
servei. 
 
 

e.2) Despeses 
 
Les despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment 
en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'elles. 
 
En virtut dels acords de la Comissió Delegada del Patronat de la FUNDACIÓ de desembre de 
2021, en compliment dels seus fins fundacionals, aquesta assumeix certes despeses dels 
esplais de la Federació Catalana de L’Esplai, que comptablement es consideren com a 
aportacions no monetàries.  Aquestes aportacions queden detallades a la nota 17.2 d’aquesta 
memòria. 
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f) Subvencions, donacions i llegats 
 

Les subvencions oficials d'Administracions Públiques es reconeixen quan existeix una seguretat 
raonable del compliment de les condicions associades a la seva concessió i al cobrament de les 
mateixes. 
 
f.1) Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents dels socis o propietaris 

 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor raonable de 
l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran pel valor raonable del 
bé rebut, ambdós valors referenciats al moment del seu reconeixement. 
 
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no 
reintegrables s'efectuarà atenent a la seva finalitat. 
 
Criteris d’imputació a resultats: 
a) Quan es concedeixin per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar el dèficit 

d'explotació: s'imputaran com ingressos de l'exercici en el qual es concedeixin, tret que es 
destinin a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas s'imputaran en 
aquests exercicis. 

b) Quan es concedeixin per a finançar despeses específiques: s'imputaran com ingressos en el 
mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estiguin finançant. 

c) Quan es concedeixin per a adquirir actius o cancel·lar passius 
- Actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s'imputen com 

ingrés de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en aquest 
període per als citats elements. 

- Existències que no s'obtinguin com a conseqüència d'un ràpel comercial: s'imputen 
com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva alienació, correcció valorativa 
per deteriorament o baixa en balanç. 

- Actius financers: s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva 
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç. 

- Cancel·lació de deutes: s'imputen com ingressos de l'exercici en què es produeixi la 
cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, en 
aquest cas, la imputació es realitzarà en funció de l'element finançat. 

 
d) Els imports monetaris que es rebin sense assignació a una finalitat específica s'imputen com 

ingressos de l'exercici en què es reconeguin. 
 

 
g) Existències 
 

Els estocs estan valorats al preu d'adquisició i / o cost de producció. Els impostos indirectes que 
graven les existències només s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció quan no siguin 
recuperables directament de la Hisenda Pública. 
 
Els avançaments a proveïdors a compte de subministraments futurs d'existències es valoren pel seu 
cost. 
 
Els dèbits per operacions comercials es valoren d'acord amb el que disposa la norma relativa a 
instruments financers. 
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Quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior al seu preu d'adquisició o el seu cost de 
producció, s'efectuen les oportunes correccions valoratives reconeixent-les com una despesa en el 
compte de pèrdues i guanys. 
 
En el cas de matèries primeres i altres matèries consumibles en el procés de producció, no es realitza 
correcció valorativa sempre que s'esperi que els productes acabats als quals s'incorporin siguin 
venuts per sobre del cost. 

 
 
h) Provisions i contingències 
 

Les provisions es reconeixen quan l’entitat té una obligació present ja sigui legal, contractual o 
implícita, com a conseqüència d'un esdeveniment passat; és probable que hi hagi una sortida de 
recursos que incorporin beneficis econòmics futurs per cancel·lar l'obligació; i es pot fer una 
estimació fiable de l'import de l'obligació. 
 
Els imports reconeguts en el balanç de situació corresponen a la millor estimació a la data de 
tancament dels desemborsaments necessaris per cancel·lar l'obligació present, un cop considerats 
els riscos i incerteses relacionats amb la provisió, i, quan resulti significatiu, l'efecte financer produït 
pel descompte, sempre que es pugui determinar amb fiabilitat els desemborsaments que es van a 
efectuar en cada període. 

 
 
i) Transaccions amb empreses del grup 
 

Amb caràcter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en el moment inicial 
pel seu valor raonable. Si és el cas, si el preu acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es 
registra atenent a la realitat econòmica de l'operació. La valoració posterior es realitza d'acord amb 
el que preveuen les corresponents normes. 
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5. IMMOBILITZACIONS MATERIALS   
 
Al 2021: 
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Al 2020: 
 

 
 

  

Estat de moviments de les immobilitzacions materials Terrenys
Construccions  i 
urbanitzacions

Instal.lacions 
tècniques i 
maquinària

Altres 
instal.lacions i 

mobiliari

Altre immobilitzat 
material

Avançaments i 
immobilitzacions 

en curs
Total

A) IMPORT (BRUT) A L'INICI DE L'EXERCICI 2020 1.138.891,01 25.592.075,18 554.913,10 10.566.823,24 639.741,28 6.888.043,04 45.380.486,85

     (+) Entrades 4.938.663,72 4.938.663,72

     (+) Augment per transferències o traspasos a altres comptes 5.317.481,40 90.372,33 35.592,03 216.097,56 20.645,61 0,44 5.680.189,37

     (-)  Disminució per transferències o traspasos a altres comptes -5.795.146,30 -5.795.146,30

     (-)  Disminució per baixes -15.430,27 -15.430,27

B) IMPORT ( BRUT) AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020 6.456.372,41 25.682.447,51 590.505,13 10.767.490,53 660.386,89 6.031.560,90 50.188.763,37

C) AMORTITZACIÓ ACUM. A L'INICI DE L'EXERCICI 2020 8.163.659,34 387.841,65 6.958.698,67 581.912,97 16.092.112,63

     (+) Dotacions 592.020,13 46.974,78 601.029,08 51.411,41 1.291.435,40

     (-)  Reduccions per baixes. -6.172,10 -6.172,10

D) AMORTITZACIÓ ACUM. AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020 8.755.679,47 434.816,43 7.553.555,65 633.324,38 17.377.375,93

IMMOBILITZAT NET AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020 6.456.372,41 16.926.768,04 155.688,70 3.213.934,88 27.062,51 6.031.560,90 32.811.387,44

Detall dels coeficients d'amortització utilitzats 2%, 4% 10%, 25% 10% 25%
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Dins de la partida de terrenys s’inclouen dues finques valorades en EUR 364.801,50, que segons l’escriptura de cessió 
gratuïta i agrupació atorgada per l’Ajuntament de Prat de Llobregat a favor de la Fundació Catalana de l’Esplai amb 
número de protocol número 1069 de data 7 de juliol de 2005 davant la notari Dª Maria de Rocafiguera Gibert, van 
estar cedides gratuïtament per destinar-les a la construcció de l’equipament Centre Esplai, en el qual s’ubiquen un 
conjunt de serveis de caràcter educatiu, cívic, social i mediambiental destinats a la infància i la joventut, així com la 
seva seu central. La cessió d’ambdues finques està subjecte a reversió automàtica conforme determina l’article 50.3 
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals si l’immoble es deixa de destinar a l´ús previst durant els 50 anys següents 
a la data de formalització de la cessió. En cas de reversió, el bé passaria de manera automàtica a propietat municipal 
juntament amb totes les edificacions i les instal·lacions construïdes, lliures de càrregues i gravàmens i sense que la 
reversió comporti cap dret d’indemnització a favor de l’entitat cessionària. 
 
El valor de la cessió s’incorpora a l’actiu, a la partida de terrenys, i al passiu, pel mateix valor, dins de l’epígraf A-3) 
Subvencions, donacions i llegats rebuts. En cap dels dos casos s’està practicant deteriorament via amortització.  
 
L’import dels béns totalment amortitzats en ús és el següent: 
 
Al 2021:       Al 2020: 
       
-  Construccions: EUR 0,00    Construccions: EUR 0,00 
- Resta d’actius: EUR 5.545.135,33    Resta d’actius: EUR 4.934.127,18 
 
Els béns d’immobilitzat material consten com a garanties hipotecàries de préstecs a llarg termini, per valor de EUR 
18.257.757,14 (2020 EUR 12.187.246,48 ). 
 
Les inversions adquirides a l’empresa del grup ACES, S.L. durant el 2021 són per valor de EUR 777.831,05 (2020 EUR 
500.325,94). 
 
Durant el 2021 la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI no ha obtingut beneficis procedents de la venda d’immobilitzat. 
 
Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat:  
 
Al 2021: 
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Al 2020: 

 

 
 

Les subvencions de capital s’han destinat a finançar l’adquisició de béns i equipaments en compliment de les 
finalitats fundacionals. Concretament, han estat destinades a obres, equipaments i eliminació de barreres 
arquitectòniques de: 
 

- Cases de Colònies 

- Alberg Centre Esplai i edificis adjacents   

- Equipaments esplais 
 

 
6. INVERSIONS IMMOBILIARIES 
 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI manté dins del seu actiu dos immobles al barri d’Almeda, a Cornellà de 
Llobregat, amb la intenció de vendre’ls, ja que són part de l’antiga seu i actualment i des del 2007 la seu està ubicada 
a CENTRE ESPLAI, a la localitat d’El Prat de Llobregat.  
 
 
 
Al 2021: 
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Al 2020: 

 
 
 
L’entitat vol destacar que aquests actius no els conserva com inversions immobiliàries, sinó que els manté davant la 
impossibilitat de trobar compradors interessats, donada la situació del mercat immobiliari, i que actualment es troben 
a la venda o llogats.  
 
 
7. BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 

 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI no incorpora al seu actiu cap bé de patrimoni cultural.  
 

 
8. IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES  
 
 
Al 2021: 
 

 
 
  

Descripció Valor Brut
Dot 

Amortització
AA 31/12/20

Net a 

31/12/20

Local Maria Fortuny 182.008,28 3.245,47 83.292,02 98.716,26

Local Dolors Almeda 126.311,91 1.622,73 84.169,78 42.142,13

Total 308.320,19 4.868,20 167.461,80 140.858,39
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Al 2020: 
 

 
 

 
L’import dels béns totalment amortitzats en ús és de EUR 765.997,47 (2020 EUR 636.002,78).  
 
 
9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI no incorpora al seu passiu deutes per arrendaments financers.  
 
 
Arrendaments operatius 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI presta serveis de lloguer d’oficines i altres immobles. L’import de les quotes 
d’arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l’exercici és el següent: 
 

 
 
 
10. INSTRUMENTS FINANCERS 
 
 
10.1 Actius financers i passius financers mantinguts per a negociar: 
 
La FUNDACIÓ no incorpora al seu balanç cap actiu ni passiu financer mantinguts per a negociar. 
  

Estat de moviments de les immobilitzacions immaterials R+D 
Distintiu 

Qualitat, Marca

Drets de 

traspàs

Aplicacions 

informàtiques
Total

A) IMPORT (BRUT) A L' INICI DE L'EXERCICI 2020 11.963,94 11.601,83 24.040,48 773.089,17 820.695,42

     (+) Augment per transferències o traspasos a altres comptes 114.957,15 114.957,15

B) IMPORT ( BRUT) AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020 11.963,94 11.601,83 24.040,48 888.046,32 935.652,57

C) AMORTITZACIÓ ACUM. A L'INICI DE L'EXERCICI 2020 5.981,98 11.601,83 16.273,66 651.999,25 685.856,72

     (+) Dotació i augments 2.990,99 721,21 104.340,33 108.052,53

D) AMORTITZACIÓ ACUM. AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020 8.972,97 11.601,83 16.994,87 756.339,58 793.909,25

SALDO NET AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020 2.990,97 7.045,61 131.706,74 141.743,32

Detall dels coeficients d'amortització utilitzats 25% 25% 3% 25%
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10.2 La informació relativa als actius financers és:  
 

 
 
 
Al 2021: 
 

 
 
 
 
Al 2020: 

 
 
 
 

 
 

 
  



 

31 
 

El detall dels actius financers és el següent: 
 
Al 2021: 
 

 
 

 
 
Dins de la partida usuaris i deutors de 5.295.488,18€ l'entitat manté un deute dels anys 2012 a 2015 de quatre 
expedients de FOAP (Formació Ofertes Àrees Prioritàries)  per valor de 345.305,80€ amb els següent detall: 
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Aquest deute es originàriament de la l'entitat Centre d'estudis del esplai que va incorporar-se a Fundació Catalana 
de l'Esplai al 2016. El SOC ha revocat parcialment les subvencions atorgades per a la realització d'accions formatives i 
actualment la situació està en contenciós administratiu. 
 
En relació al recurs de 2012 (el que té més recorregut perquè es el primer) el judjat ha dictat sentencia amb data 
22/01/2021, on estima el recurs interposat per Fundació Catalana de l'Esplai donant-li la raó. La sentencia ha estat 
recorreguda per la Generalitat de Catalunya i actualment està pendent de sentència pel TSJC. La Fundació Catalana 
no dubta en cap moment que li donaran la raó. 
 
 

Al 2020: 
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Tot i que els saldos amb les Administracions Públiques i Personal no es consideren instruments financers, estan 
inclosos dins aquest epígraf per facilitar la comprensió de la informació financera. 
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10.3 La informació relativa als passius financers és la següent:  
 

 

 
 
 
Al 2021: 
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Al 2020: 
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El detall dels deutes amb entitats de crèdit a llarg termini: 
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El detall dels deutes amb entitats de crèdit a curt termini: 
 
 



 

 

38

Tipus mig ponderat del crèdit a curt el 2021 ha estat de 3,707% (Al 2020 3,756%). El tipus d’interès promig 
del crèdit a llarg termini durant el 2021 ha estat de 1,712% (Al 2020 1,764%). 
 
 
El detall dels passius financers a curt termini és el següent: 
 

 

 
 

 
Tot i que els saldos amb les Administracions Públiques i Personal no es consideren instruments financers, 
estan inclosos dins aquest epígraf per facilitar la comprensió de la informació financera. 
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10.4 Garanties a tercers: 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI consta com a garantia en la pòlissa de crèdit de l’Esplai Pubilla del 
Banc de Sabadell per import de EUR 60.000 i la línea de confirming d’Assessorament i construcció 
d’equipaments sostenibles, S.L. (ACES) per import de EUR 30.000. 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI té contractades amb diferents entitats financeres avals tècnics que 
tenen com a objectiu garantir l’acompliment de les obligacions davant tercers (principalment 
Administracions Públiques) per la prestació de serveis. 
 

 
 
 

10.5 Entitats del grup, multigrup i associades 
 

o Assessorament i construcció d’equipaments sostenibles, S.L. (ACES,S.L.) 
 

C/Riu Anoia, 42-54. El Prat de Llobregat 
Societat limitada 
Fracció del capital: 100% 
Valor en llibres: EUR 30.100,00 
Les accions no cotitzen en Borsa 
 

ACES, S.L. és una empresa dedicada a l’estudi i la realització de projectes per a la construcció d’edificis i 
equipaments sota criteris de sostenibilitat, l’assessorament en solucions funcionals per aquest tipus de 
projectes. I la construcció d’edificis i altres equipaments, sostenibles.   
 
 

o 7 i Tria, S.L.U 
 

C/Riu Anoia, 42-54. El Prat de Llobregat 
Societat limitada 
Fracció del capital: 100% 
Valor en llibres: EUR 4.431.052,15 
Les accions no cotitzen en Borsa 
 

 
7 I TRIA, S.L.U empresa dedicada a la gestió i servei per a l’educació,  l’oci i la cultura. Presta serveis en la  
preparació d’àpats per a col·lectivitats, de forma prioritària en escoles, en el temps educatiu del mig dia.   
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o Demà Mon Sostenible, S.L. 
 

C/Riu Anoia, 42-54. El Prat de Llobregat 
Societat limitada 
Fracció del capital: 64,29% 
Valor en llibres: EUR 45.000 
Les accions no cotitzen en Borsa 

 
 
DEMÀ MÓN SOSTENIBLE, S.L. empresa dedicada a implantar projectes socials i ambientals enfocats a la 
sostenibilitat del planeta i a promoure activitats culturals, esportives i educatives no reglades adreçades 
especialment als infants, joves i a les seves famílies. També, entre les seves activitats, trobem  la formació 
i ocupació dels joves especialment vulnerables en complicitat i amb la implicació de les empreses. 
 
 
Dades financeres de les empreses del grup  

 
Al 2021: 
 

 
 

 
 

 
 
Al 2020: 
 

 
 
L’any 2021 la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI ha rebut dividends per valor de EUR 1.500.000 de 7 I 
TRIA, dels que 1.257.390,00 s’han classificat com ingressos financers i 242.610 € s’han classificat com 
menys valor de la compra.  
 
No ha rebut dividends de les altres dos entitats participades ACES, S.L. i DEMÀ MÓN SOSTENIBLE. 
 
 
10.6  Provisions i contingències 
 
Les provisions per operacions de les activitats són les següents:  
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11.  EXISTÈNCIES  
 
 

 
 
 
12. PERIODIFICACIONS D’ACTIU I PASSIU 
 
El detall de les periodificacions d’actiu i passiu és el següent: 
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13. MONEDA ESTRANGERA 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI no ha realitzat operacions en moneda estrangera. 
 
 
14. FONS PROPIS 
 
Durant l’exercici el moviment de les partides de fons propis es contempla segons el quadre següent: 
 

 
 

 
L’Entitat no ha rebut cap aportació no dinerària. 
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15. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
15. 1 Subvencions Oficials 
 
Durant l’exercici 2021 l’entitat ha rebut subvencions dels següents organismes:  
 
Administracions Públiques: 
 
Generalitat de Catalunya 
 
 

o Departament de Drets Socials 
o Servei d’Ocupació de Catalunya 
o Consorci per a la Formació Contínua 
o Departament de Cultura 
o Departament de Salut 
o Departament d’Igualtat i Feminismes (Institut Català de les Dones) 
o Agència Catalana de la Joventut 
o Secretaria General de Joventut 

 
Comissió Europea 
 

o Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
 
Altres Organismes Oficials 
 

o Diputació de Barcelona 
o Diputació de Tarragona 
o Ajuntament d’El Prat de Llobregat 
o Ajuntament de Sant Joan Despí 
o Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
o Ajuntament de Barcelona 
o Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
o Ajuntament de Castelldefels 

 
Organismes privats 
 

o Obra Social La Caixa  
o Fundació Probitas 

 
Les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats es compleixen d’acord amb les dates i 
forma prevista per les entitats concedents. 
 
L’import i les característiques de les subvencions s’informa en els següents quadres: 
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Deutors per subvencions  
  

Al 2021: 
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Al 2020: 
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Ingressos per subvencions  
 
 

 
 

 
Les subvencions d’explotació i de capital han finançat respectivament activitats i béns d’inversió destinats 
a impulsar l’educació en el lleure dels infants, joves i adults fomentant especialment les entitats no 
lucratives i/o els moviments socials i educatius. 

 
15.2 Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 
 

 
 

 
15.3 Donacions i altres ingressos per a activitats 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI ha rebut durant l’any 2021 EUR 124.097,23 (2020 EUR 105.398,33) 
per donacions d’entitats privades, per al finançament de beques  i altres projectes que es detallen al 
següent quadre: 
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16. SITUACIÓ FISCAL 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI és una entitat sense afany de lucre, que realitza una activitat de 
caire social, i s’ha acollit a la llei 49/2002, de 23 de desembre de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitat 
Lucrativa i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. Pel càlcul de la base imposable s’està en allò establert en 
la indicada llei, en especial en els seus articles 6 i 7. 
 
Segons estableix la legislació vigent els impostos no poden considerar-se definitius fins que les 
declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o en el seu 
defecte hagi finalitzat el període de prescripció de quatre anys. 
 
La conciliació de l’import net d’ingressos i despeses del exercici amb la base imposable de l’impost de 
beneficis és la següent: 
 

   
 
 
Els saldos deutors i creditors amb les administracions públiques és el següent: 
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La despesa en tributs i impostos es detalla en el següent quadre: 
 
 

 
 
 
 
17. INGRESSOS I DESPESES 
 
 
17.1 L’Entitat no ha incorregut en despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de 

l’entitat. 
 
17.2. La partida d’Ajuts concedits i altres despeses es desglossa en els següents conceptes: 
 

 
 
 

1Tal com s’explica a la nota 4.e.2 d’aquesta memòria, en virtut dels acords de la Comissió Delegada del 
Patronat de la FUNDACIÓ de data desembre 2021, en compliment dels seus fins fundacionals, aquesta 
assumeix certes despeses dels esplais de la Federació Catalana de L’Esplai, que comptablement es 
consideren com a aportacions no monetàries.  
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Durant el 2021, la valoració de l’ús de les instal·lacions de les cases de colònies per part dels esplais 
ascendeix a EUR 64.958,23  i durant el 2020 va ser de EUR 25.399,21. Aquest import no pot quedar reflectit 
comptablement al haver-se incorporat a la mateixa FUNDACIÓ la gestió de les Cases de Colònies.   
 
17.3 Les càrregues socials es detallen en el següent quadre: 

 
 

 
 
 
 

L’any 2021 la Fundació Catalana de l’Esplai va destinar un import de EUR 82.108,35  (2020 EUR 78.877,00) 
a realitzar formació del seu personal. Aquest import es va poder bonificar de les despeses de la Seguretat 
Social a partir de les ajudes de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.  
 
 
L’entitat té definida i acompleix la política salarial aprovada pel nucli del Patronat de la Fundació Catalana 
de l’Esplai el 25 de febrer de 2010 (última revisió 29/11/2017), que es troba publicada a 
www.fundesplai.org/arxius/PDFs/Transparencia/politica_salarial.pdf. 
 
 
17.4 El detall de la partida Serveis Exteriors es el següent: 
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17.5 La partida “Altres resultats” la detallem en el següents quadres: 
 
Al 2021: 
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Al 2020: 
 

 
 

     
18. PROVISIONS A LLARG TERMINI 
 
Les provisions de passius a llarg termini són les següents: 
 

 
 
  

2020

Indemnitzacio assegurances 12.732,15

Despesa provisionada 19 no realitzada 7.000,00

Canon Diputació asignat a ingres període 6.423,32

Ajust FOAP 2016 5.030,33

Ingresos any anterior i altres ajustos 3.900,95

Total Ingressos Excepcionals 35.086,75

Ajust revocació FOAP 2015 35.421,54

Ajust revocació FOAP 2017 23.516,98

Ajust casal Tricicle 2019 8.565,00

Canon La Mirada 16-17-18 6.760,16

Incobrable conveni Sono 5.790,00

Ajustos bosses despesa 5.019,91

Errors anys anteriors 4.683,61

Despesa periodes anteriors  2.766,43

Despesa pagada no justificada tarjes 2.490,11

Franquicies i robatoris 2.293,01

Ajustos Escola i Ampa Solc 1.684,77

Multes i recarrecs 1.010,97

Altres ajustos 1.405,40

Total Despeses Excepcionals 101.407,89

ALTRES RESULTATS -66.321,14

Concepte
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19. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 
 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI ha aplicat més del 70% de les rendes i resta d’ingressos nets anuals al compliment de les finalitats fundacionals, tal com estableix 
l’art. 333-2 de la Llei 4/2008 de 24 d’abril.  
 
El càlcul es detalla al següent quadre: 
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20. INFORMACIÓ SOBRE MEDIAMBIENT 
 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI disposa d’un sistema de gestió ambiental per a totes les activitats 
realitzades a l’edifici Centre Esplai i a l’equipament de CAN MATEU, certificat segons la norma ISO 14001 
(GA-2008/0269 de 23 de maig de 2008) i EMAS (ES-CAT-275 de 31 de juliol de 2008).  
 
Al 2021, es van elaborar els documents de “Declaració Ambiental de Centre Esplai” i “Declaració 
Ambiental Can Mateu” que, una vegada signats per la certificadora que les audita, es podran consultar a 
la pagina web www-fundesplai.org a l’apartat de Transparència i qualitat. Aquestes declaracions 
ambientals recullen la Política Ambiental de Fundesplai, el Sistema de Gestió Ambiental i l’anàlisi dels 
impactes ambientals associats a les nostres activitats i instal·lacions, així com la cura de la biodiversitat 
del nostre entorn proper.  
 
Al llarg del 2021 s’han establert un conjunt d’espais de comunicació, com a eines que faciliten la 
participació dels treballadors/res i treballadores de la Fundació Catalana de l’Esplai i els usuaris/es de 
l’alberg en la seva millora ambiental. 
 
La comunicació de Fundesplai inclou una estratègia que adapta els missatges segons un mapa de públics 
definit (treballadors/es, voluntaris/ies, proveïdors, administracions, clients, societat en general...) a través 
d’una planificació de diferents canals (interns i externs), on tot allò relacionat amb la sostenibilitat ocupa 
un paper preponderant.  
 
Respecte a la comunicació externa, destaquen el Diari de Fundesplai, la Memòria, el Canal Esplai, les 
aparicions als mitjans, les diferents webs, les xarxes socials.. que apart de comunicar obren la via a la 
participació. Un exemple de són els Premis Joves pel Demà, impulsats amb el Diari ARA, on joves 
presenten propostes de millora ambiental.  
 
L’estratègia comunicativa també incorpora com un element fonamental la comunicació interna amb 
treballadors/es de Centre Esplai on un element cabdal és la bi-direccionalitat, és a dir, fomentar la 
participació de les persones i mantenir vies obertes per rebre propostes, especialment en l’àmbit de la 
sostenibilitat. Els principals canals que fem servir són els butlletins electrònics interns (Canal Esplai 
Comunicació Interna), els portals corporatius (Portal de Persones Treballadores i Sharepoint), els actes de 
treballadors/es (reunions trimestrals, esdeveniments institucionals, actes informals...), les xarxes socials i 
WhatsApp. Tots aquests canals informen sobre les novetats en l’apartat ambiental (nous sistemes 
d’impressió més eficients, lluita contra el malbaratament al restaurant, mesures d’estalvi energètic...) i 
dinamitzen a les persones treballadores i sempre inclouen vies per rebre feedback: correus electrònics, 
enquestes anònimes de valoració, intervencions personals en les reunions, etc.. 
 
 
COMUNICACIÓ ALS NOSTRE GRUPS D’INTERÈS 
 
Exemples de projectes  i notícies destacades 
 

• La Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la Universitat de Vic i Fundesplai llencen el 
curs "Foodtopian: les claus de l’alimentació sostenible i saludable. Una mirada des de 
l’agroecologia"  
 

• Fundesplai i la Fundació CRAM signen un conveni de col·laboració que permetrà consolidar i 
potenciar objectius comuns, com son la defensa del medi ambient i la voluntat d’educar i 
sensibilitzar a les noves generacions i a la població en general. 
 

• Fundesplai, distingida amb la Creu de Sant Jordi  del Govern de la Generalitat de Catalunya 
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Exemples de vídeos publicats 
 

• La Capitana PotaVerda i la iaia Sostenible fan productes de neteja sostenible: 
https://youtu.be/cyNtiR4lsvk  
 

• Com identificar ocells pel cant amb el mòbil: https://youtu.be/CsgEsfyk5I8 
 

• La Capitana Pota Verda ens parla de la qualitat de l’aire a Centre Esplai en pandèmia:  
https://youtu.be/5RLddBVybj0  
 

• Projecte Educlip on han participat 70 joves d’entre 10 i 17 anys i el grup d’animació infantil Xiula 
 
 
Exemples de notícies Internes:  
 

•  Plats diaris contra el malbaratament: Cada dia posarem a disposició de les persones 
treballadores un total de 12 plats a un preu d’1,5€ per cada plat: Novetats al Restaurant Tasta'm: 
plats contra el malbarament i actualització de preus  
 

• Dia Internacional del Voluntariat. Des de Fundesplai volem aprofitar l’ocasió per felicitar a totes 
les persones voluntàries per la tasca que realitzen a favor de la millora i la transformació social 
amb un vídeo: Dia Internacional del Voluntariat: un agraïment a totes les persones que fan 
possible un món millor  
 

• Amb motiu de la Setmana Europea per A la prevenció de residus vam disposar a Centre Esplai de 
l’exposició 3,2,1... acció! de l’AMB: Exposició 3,2,1... Acció a Centre Esplai! 
 
 

Exemples de comunicació a la web de Fundesplai:  
 

• Esplais i escoles reivindiquen el dret a l'alimentació saludable i sostenible  
 

• Promoure l'alimentació sostenible i saludable en la petita infància  
 

• El programa de "Descoberta de l’entorn proper" ofereix als centres educatius Activitats 
d’educació ambiental.  
 

• Dia Internacional del Voluntariat: un agraïment a totes les persones que fan possible un món 
millor  

 
 
Exemples de comunicacions mensuals a través del blog de Cases de Colònies i l’Alberg  
 

• Família i Natura. 6 llegendes del Montseny superxules perquè puguis explicar als teus fills i filles… 
No obstant les llegendes no estan acabades. Hauràs de venir amb la teva família a aquesta zona 
per poder saber el final!:  6 LLEGENDES INCREÏBLES SOBRE EL MONTSENY! 
 

• Natura. Segons la OMS, els espais verds són un recurs indispensable per poder tenir una bona 
salut: CONEIXES ELS BENEFICIS DEL CONTACTE AMB LA NATURA? 
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• Espais Naturals. Vols saber quines són les aus que podràs veure durant l’estiu a les maresmes, 
llacunes i platges del Delta del Llobregat?: QUINS OCELLS PASSEN L’ESTIU AL DELTA DEL 
LLOBREGAT? 
 

• Animals i Natura. 11 espècies de papallones sorprenents i espectaculars: diürnes, nocturnes, 
grans, petites, multicolors, carnívores… gaudeix cercant-les tot anant d’excursió i impregnant-te 
de natura:  11 PAPALLONES SORPRENENTS DE CATALUNYA 

• Barcelona en família. El CRAM ofereix visites guiades i un seguit d’activitats per famílies que són 
molt i molt interessants: VISITES GUIADES AL CRAM EN FAMÍLIA! 
 

• Família i Natura. des de Fundesplai volem posar en contacte amb la natura a tots els infants i 
famílies a través dels contes: 30 CONTES PER ESTIMAR LA NATURA 
 

Accés públic a la declaració 
 
Aquesta declaració estarà a l’abast de qualsevol persona a la web (www.fundesplai.org) en l’apartat de 
Transparència i Bones Pràctiques. 
 
 
 
COMUNICACIÓ DELS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS A FUNDESPLAI 
 

• Joves pel Demà és un premi impulsat per Fundesplai que té com a objectiu empoderar i premiar 
els joves que vulguin contribuir a fomentar una alimentació saludable i sostenible: 
 

• Guanyadors dels Premis Joves pel Demà 2021 
 

• Inscripció oberta pel 2022 
 

• Participació en xarxes: hem participat a 51 xarxes fent incidència en diferents àmbits: educatiu 
com la Federació de Moviments de Renovació pedagògica, d’educació ambiental com la SCEA, 
del tercer sector om la Taula del Tercer Sector, i d’infància com la Plataforma d’infància de 
Catalunya (PINCat), de la que hem estat escollits recentment coordinadors durant els propers 4 
anys. 

 
 
 
21. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No existeixen fets posteriors al tancament que siguin significatius. 
 
 
22. OPERACIONS AMB ENTITATS RELACIONADES 
 
Totes les operacions realitzades per l’entitat amb parts relacionades pertanyen al seu tràfic ordinari i 
s'efectuen en condicions de mercat. 
 
Operacions amb entitats del grup: 
 
L’activitat de l’empresa ACES, S.L. ha quedat descrita al punt 10.5 de la present memòria.  El volum de les 
operacions i els saldos amb aquesta empresa durant el 2021 i 2020 ha estat el següent:  
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Operacions amb altres entitats relacionades: 
 
Serveis prestats per la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI presta els següents serveis a les entitats relacionades: 
 

 Lloguers d’oficines i aules de formació a Fundación Esplai i Federació Catalana de l’Esplai 

 Servei de lloguer de cases de colònies i àpats per als casals d’estiu als Esplais de la Federació 

 Serveis administratius i de gestió 
 
Serveis rebuts dels Esplais de la Federació 

 Activitats de dinamització i monitoratge 
 
Serveis rebuts de la Federació Catalana de l’Esplai 

 Activitats de dinamització i monitoratge 
 
Serveis rebuts de la Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida 

 Activitats de Formació 
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Operacions: 
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Saldos: 
 

 
 

La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI disposa d’un acord de Gestió de Tresoreria Compartida amb les 
entitats: 
 
-Fundación Esplai 
-Federació Catalana de l’Esplai 
-Pubilla  
-Gresca  
-Mowgli 
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23. ALTRA INFORMACIÓ 
 
1. Distribució per categories i sexes del nombre mitjà de persones ocupades 
 
Aquesta estadística no té en compte el percentatge de jornada de les persones, només la temporalitat de 
la relació laboral.  

 
 

Prenent com a referencia el sistema de càlcul per a l’impost de societats, que pondera la jornada laboral, 
les dades són les següents 
 

 
 
 
2. La composició del Patronat que a data 31-12-2021 és la següent: 

 
President:   Josep Gassó Espina    

Vice-president:  Carles Castells Oliveres  

   Jordi Simó Montoro  

Vice-presidenta:  Anna Romeu Ripoll     

Secretari no patró: Joaquim Badia Armengol   

Vocals   Salvador Carrasco Calvo   

   Rosa Romeu Tarragona   

   Enrique Arnanz Villalta   

   Sheila Beltrán Arias    

   Sheila Fernández Alvarez   

   Maria Ferrer Miró    

   Carles Grau Lara     

   Montserrat Guri López   

   Carme San Miguel Ruibal   

   Jordi Simó Montoro    

    Rosa Valls Carol  
 
3. L’import de la despesa per l’auditoria de comptes, inclosos els honoraris i altres despeses vàries, 
és de EUR 19.000 al 2021 i 2020. 
 
 
4. Declaracions responsables presentades al protectorat. 
 
Durant l’any 2021 no s’han presentat declaracions responsables. 
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5. Compliment codi de Conducta sobre Inversions Financeres temporals 
 
La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, realitzarà totes les inversions financeres temporals 
d'acord amb els principis i recomanacions indicats en els Codis de conducta aprovats 
en el desenvolupament de la disposició addicional cinquena del Reial Decret Legislatiu 
4/2015, de 23 d'octubre, pel qual es s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de 
Valors. 
 
A efectes d'aquest Codi de Conducta, es consideren inversions financeres temporals 
qualssevol inversions en instruments financers, amb excepció de les següents: 
 

- Les inversions que estiguin subjectes a restriccions a la lliure disposició per virtut del títol 
fundacional, dels estatuts de l'entitat o de la normativa que sigui d'aplicació. 

- La part del patrimoni de l'entitat que provingui d'aportacions efectuades pel fundador, per 
donants o per associats amb subjecció a requisits de no disposició o amb vocació de 
permanència. 
 

La FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, tot i que es troba afectada per l’esmentat codi, no realitza 
inversions financeres temporals subjectes a aquest codi, ja que no fa inversions financeres amb 
venciments menors a un any. Totes les inversions són a més llarg termini, i en cap cas han estat adquirides 
amb la finalitat de beneficiar-se a curt termini de les variacions dels seus preus. La finalitat de les 
inversions de la Fundació ha estat la de treure rendiments financers a les aportacions fundacionals dels 
patrons fundadors, dins dels criteris de seguretat, liquiditat i rendibilitat. 
 
Les inversions es faran seguint els següents principis: 
 

- Principi de coherència. L'estratègia d'inversió haurà de ser coherent amb el perfil 
i durada dels passius i les previsions de tresoreria. 

- Principi de liquiditat. La Fundació invertirà en instruments financers suficientment 
líquids. Es considera especialment apropiada, en aquest sentit, la inversió en valors 
negociats en mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació i la inversió en 
institucions d'inversió col·lectiva amb reemborsament diari harmonitzades a nivell 
europeu (UCITS) o equivalents. Caldrà tenir en compte en invertir la profunditat del 
mercat dels valors o instruments financers corresponents considerant la seva 
negociació habitual. 

- Principi de diversificació. La Fundació diversificarà els riscos corresponents a les 
seves inversions, seleccionant una cartera composta per una pluralitat d'actius no 
correlacionats entre si, de diferents emissors i amb diverses característiques des del 
punt de vista del seu risc. Una política d'inversió en una varietat d'institucions 
d'inversió col·lectiva harmonitzades o similars es considera també especialment 
apropiada des d'aquesta perspectiva, donat el principi de diversificació a què les 
mateixes estan subjectes. 

- Principi de preservació del capital. La política d'inversió donarà en tot cas especial 
importància a la preservació del capital. La Fundació no realitzarà operacions 
palanquejades o dirigides exclusivament a obtenir guanys en el curt termini. 
 

La gestió de les inversions serà encomanada a la Direcció Financera, qui la durà a terme amb 
responsabilitat i eficàcia, tot respectant els criteris establerts pel Patronat, i sota la supervisió de la 
Direcció General i de la Comissió d'Economia i Finances del Patronat. 
 
Les inversions es realitzaran a través d'entitats bancàries de primera línia que disposin de fitxa al Banc 
d'ESPANYA mitjançant gestió assessorada o delegada. En els casos en què hi hagi la intenció de mantenir 
una inversió per temps indefinit, aquesta s'ha de comunicar formalment al Patronat. 
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Anualment i amb motiu de la presentació dels comptes anuals, la Direcció General ha d'informar el 
Patronat de les inversions financeres que s'hagin realitzat durant l'exercici corresponent, dels rendiments 
obtinguts i del seu destí. 
 
 

RELACIÓ D’ INVERSIONS FINANCERES A 31/12/2021 
 
Realitzades en exercicis anteriors: 

 

 Participacions en altres entitats:   
 

- Participació del 100% del seu capital en la societat Assessorament i construcció d’equipaments 
sostenibles, S.L. (ACES, S.L), amb NIF B65238966 i un valor en llibres de 30.100,00 EUR. (Des del 
2009) 
 

- Aportació de 24,02 EUR Cooperativa Caixa d’enginyers, per apertura compte crèdit.  (Des del 
2016) 
 

- 35 participacions de Banca Popolare Etica, SCPA (Fiare)  per import global de 2.012,50 EUR 
 

- Participació del 100% del seu capital en la societat 7 i Tria, S.L.U., amb NIF B61046017 i un valor 
en llibres de 4.431.052,15 EUR. (Des del 2021). 

 

- Participació del 63% del seu capital en la societat Demà Mon Sostenible, S.L. amb NIF 
B06844831 i un valor en llibres de 45.000 EUR. (Des del 2021). 

 
 

 Altres fons: 
 

 

- 6 litografies numerades de l’autor Antoni Tàpies ( N.72, 74, 76, 80, 90 i 91), segons valoració 
certificada pel Sr. Guillem Pedró, gerent de la Fundació Antoni Tàpies, per un import de 3.000 
EUR més IVA cadascuna. Valor total en llibres 20.138,40 EUR (Des del 2012) 
 

 
 
6. Valor Social Integrat 
 
Durant el 2020 la entitat va calcular el Valor Social Integrat (metodologia per a conèixer l’impacte social 
positiu generat per una organització als seus grups d’interès desenvolupada per GEAccounting)  referit a 
l’exercici 2019, gràcies al recolzament de l’Ajuntament del Prat i l’assessorament de LAVOLA. El resultat 
d’aquest anàlisi, que es fa ja per segon any consecutiu,  es pot consultar al web www.fundesplai.org. 
Al 2021 el càlcul, referent al 2020,  no s’ha pogut realitzar. A finals de 2021 es va reprendre el procés i a 
data d’aquest informe s’està ultimant. Quan el càlcul sigui definitiu es podrà consultar al web, com els 
anys anteriors. 
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24. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
 

 
 
 
25.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST   
 
Al 2021: 
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Al 2020: 
 

 
 
 

 
 
 
 
El Prat de Llobregat, 31 març de 2022 
  




