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FEDERACIÓ D'ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS (F.E.P.A)
BALANÇOS SIMPLIFICATS A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I DE 2018
(Expressats en euros)

ACTIU

Notes a
la memòria

ACTIU NO CORRENT

2018

7.031,23

7.902,23

Immobilitzat intangible

Nota 5

349,39

499,12

Immobilitzat material

Nota 6

3.641,84

4.623,11

3.040,00

2.780,00

576.624,03

642.428,49

1.416,00

-

Nota 8

165.086,29
141.952,31

470.868,71
350.866,86

Nota 13

23.133,98

120.001,85

4.929,54

4.079,54

Efectiu i altres actius líquids equivalents

405.192,20

167.480,24

TOTAL ACTIU

583.655,26

650.330,72

Inversions financeres a llarg termini
ACTIU CORRENT
Existències
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Deutors per vendes i prestació de serveis

Actius per impost corrents i altres crèdits amb les
Administracions Públiques
Inversions financeres a curt termini
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FEDERACIÓ D'ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS (F.E.P.A)
BALANÇOS SIMPLIFICATS A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I DE 2018
(Expressats en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes a
la memòria

2019

2018

512.631,17

533.652,74

290.360,52
200.655,84
89.704,68

200.655,84
178.689,97
21.965,87

222.270,65
222.270,65

332.996,90
332.996,90

71.024,09

116.677,98

Nota 10.1
Nota 10.1

61.690,77
48.929,73
-

103.002,15
89.309,39
1.706,48

Nota 13

12.761,04

11.986,28

9.333,32

13.675,83

583.655,26

650.330,72

PATRIMONI NET
Fons propis
Excedents d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Altres subvencions, donacions i llegats rebuts

Nota 12
Nota 15

PASSIU CORRENT
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini
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FEDERACIÓ D'ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS (F.E.P.A)
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS SIMPLIFICADES CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2019 I 2018
(Expressats en euros)
EXCEDENT DE L’EXERCICI

2019

Ingressos per les activitats
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos rebuts de caràcter periòdic
Subvencions, donacions i altres ingressos

Nota 14.c

770.557,18
9.839,90
405.440,33
355.276,95

743.229,41
18.063,75
323.630,41
401.535,25

Ajuts concedits i altres despeses
Ajuts concedits

Nota 14.a

(277.363,83)
(277.363,83)

(300.270,51)
(300.270,51)

Despeses de personal

Nota 14.b

(268.203,20)

(231.041,10)

(134.154,47)
(134.153,47)
(14.018,20)
(1.892,18)
(78.026,50)
(1.150,21)
(1.188,05)
(4.302,38)
(2.927,93)
(30.648,02)
-

(189.025,17)
(188.825,57)
(10.823,82)
(1.984,36)
(107.554,58)
(2.637,10)
(924,19)
(22.765,32)
(2.500,46)
(39.635,74)
(18,93)

(1,00)

(120,00)
(60,67)

(1.131,00)

(937,46)

-

1,00

89.704,68

21.956,17

Ingressos financers

-

9,70

EXCEDENT DE LES OPERACIONS
FINANCERES

-

9,70

89.704,68

21.965,87

-

-

89.704,68

21.965,87

Altres despeses de l’activitat
Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions
Serveis professionals independents
Primes d’assegurances
Serveis Bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l'immobilitzat
Resultats excepcionals
EXCEDENT DE L’ACTIVITAT
FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.
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EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS
Impost de Societats
EXCENDENT DE L'EXERCICI

Notes 5 i 6
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FEDERACIÓ D'ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS (F.E.P.A)
ESTATS SIMPLIFICATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTATS SIMPLIFICATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS 2019 I 2018
(Expressats en euros)
2019

2018

89.704,68

21.965,87

Ingressos i despeses imputats directament al
patrimoni net

241.128,98

395.895,28

TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS
DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

241.128,98

395.895,28

Transferències al compte de pèrdues i guanys

(351.855,23)

(390.620,17)

TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE
PÈRDUES I GUANYS

(351.855,23)

(390.620,17)

(21.021,57)

27.240,98

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS
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RECONEGUTS

This document has been electronically signed on 2020-05-21 12:15:56 and contains the Secure Verification Code: dae141b4-8dec-4c88-8edc-95aa10403104

Comptes Anuals Simplificats. Exercici 2019.

5

FEDERACIÓ D'ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS (F.E.P.A)
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2018 I 2017
(Expressats en euros)
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Firma válida.

Excedents
d'exercicis
anteriors

Subvencions,
Excedents de donacions i llegats
l'exercici
rebuts

Total

SALDO, FINAL DE L'ANY 2017

156.806,28

21.883,69

327.721,79

506.411,76

Excedent de l’exercici
Altres variacions del patrimoni net

21.883,69

21.965,87
(21.883,69)

5.275,11

21.965,87
5.275,11

SALDO, FINAL DE L'ANY 2018

178.689,97

21.965,87

332.996,90

533.652,74

Excedent de l’exercici
Altres variacions del patrimoni net

21.965,87

89.704,68
(21.965,87)

(110.726,25)

89.704,68
(110.726,25)

SALDO, FINAL DE L'ANY 2019

200.655,84

89.704,68

222.270,65

512.631,17
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FEDERACIÓ D'ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS (F.E.P.A)
MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2019

NOTA 1. CONSTITUCIÓ, ACTIVITAT I RÈGIM LEGAL DE LA FEDERACIÓ
a) Constitució i domicili social
La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (F.E.P.A) (d'ara endavant "la Federació"), va
ser constituïda a Barcelona, el dia 28 de desembre de 1999. El seu domicili actual és a Via Laietana, 54,
2on pis, despatx 214-216, de Barcelona.
b) Activitat
L'activitat de la FEPA consisteix en afavorir l'autonomia i la igualtat d'oportunitats dels joves i les joves
sense suport familiar en procés d'emancipació, especialment dels tutelats i extutelats. Aquesta missió es
realitza de la participació activa de les entitats que els atenen.
L'exercici social de la Federació comença l'1 de gener i finalitza el 31 de desembre de cada any. En la
resta de notes d'aquesta memòria, cada vegada que es faci referència a l'exercici anual acabat el 31 de
desembre de 2019, s'indicarà per tal de simplificar "exercici 2019".
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Actualment la FEPA té federades 65 entitats de les quals 35 són catalanes i la resta estan repartides per
l’Estat espanyol. Aquestes entitats donen resposta a les necessitats emergents dels nois i les noies de 16
a 25 anys. Durant el primer trimestre de 2020 s’han incorporat a la Federació tres noves entitats i n’ha
causat baixa una.
Durant aquest any 2019 FEPA ha treballat sobre els projectes concretats a partir del Pla Estratègic 20172019. A continuació es ressalten les línies d’actuació més destacades:
1. Actuacions per ser representatius al territori i també davant les diferents administracions.
2. Diferents línies de treball en l’àmbit del coneixement i la recerca.
3. Impuls d’un discurs comú i clar que ofereixi suport a les entitats que treballen directament amb
els i les joves.
4. Treball sobre la cohesió interna i el sentit de pertinença de les entitats.
5. Desenvolupament de projectes dirigits a donar resposta a necessitats dels i les joves i al treball
amb els i les professionals que hi intervenen.
6. Diversificació de fonts de finançament i optimització de recursos utilitzats.
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Els ajuts que ha rebut la Federació provenen dels següents organismes:
-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Convocatoria IRPF e Instituto de la
Juventud de España.
Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA),
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
(DGACC).
Junta Castilla la Mancha, Dirección General de Acción Social y Cooperación.
Fundació Bancària “la Caixa”.
Ajuntament de Barcelona.
Diputació de Barcelona.

Generalitat de Catalunya
Els ajuts procedents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència s’han incrementat
fins els 68.182,56 euros durant l’exercici 2019. Aquests ajuts es destinen a la gestió del servei de suport
i atenció integral de menors propers a la majoria d’edat així com també a aquells que ja l’han assolit
entre 18-21 anys.
El 2019 s’ha rebut una subvenció de 22.000,00 euros per la Contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya en el marc de la convocatòria de subvencions
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). També s’han rebut 11.475,00 euros provinents de la
Direcció General d’Acció Cívica i comunitària (DGACC) en el marc de la convocatòria biennal que ha
finalitzat aquest any 2018.
Durant l’exercici 2018 FEPA ha rebut 141.630,23 euros procedents de la Generalitat de Catalunya en el
marc dels Programes d’IRPF destinats als següents projectes:
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•
•

113.685,66 euros pel desenvolupament del programa Itineraris cap a l’emancipació
27.944,57 euros pel desenvolupament del programa Punt de trobada: un espai per a
l'acompanyament de joves en risc social en el seu procés d'autonomia

Junta de Castilla la Mancha
Durant l’exercici 2019 FEPA ha rebut 26.100,00 procedents de la Junta de Castilla la Mancha en el marc
dels Programes d’IRPF destinats als següents projectes:
•
•

22.100 euros pel desenvolupament del programa “Itinerarios hacia la emancipación”.
4.000 euros pel desenvolupament del programa “Punto de encuentro: un espacio para el
acompañamiento de jóvenes en riesgo social en su proceso de autonomia”.

Durant els anys anteriors el finançament d’ambdós projectes es realitzava a través de la convocatòria
d’IRPF d’àmbit estatal. Amb la territorialització d’aquesta convocatòria els projectes s’han finançat a
Catalunya i Castilla la Mancha mitjançant les respectives convocatòries autonòmiques.
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Programa Espai Jove / Punto de encuentro
L’Espai Jove-“Punto de Encuentro” és un espai d’informació, orientació i de referència pels joves entre
16 i 21-25 anys (depenent de la Comunitat Autònoma) que han estat tutelats per l’Administració. Es
tracta d’un espai complementari a altres serveis d’emancipació del territori que pretén donar eines als
joves perquè puguin desenvolupar-se de manera autònoma en societat, acostant-los als recursos que
existeixen al territori on viuen. L’espai també pretén oferir suport i informació als educadors vinculats
a projectes d’emancipació.
Aquest projecte es porta a terme a 2 Comunitats Autònomes on FEPA té presència. Concretament es
duu a terme a 5 ciutats/territoris, gestionat per 4 entitats federades. (A Catalunya ha estat gestionat per
tres entitats federades i per la pròpia Federació). A cada territori s’ha adaptat el projecte en funció de la
realitat concreta i de les necessitats del territori. En total, han estat atesos 361 joves:
-

Catalunya: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona
Castilla la Mancha: Guadalajara

Programa “Itinerarios para la Emancipación” a Castilla la Mancha y Cataluña
El programa “Itinerarios para la emancipación” vol oferir suport tècnic i educatiu a joves tutelats de 16
a 21 anys en procés d’emancipació. El 2019 han estat atesos 612 joves.
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El programa, finançat mitjançant la convocatòria d’IRPF d’ambdues comunitats autònomes
complementa i reforça els serveis d’emancipació existents en aquests dos territoris.
A Castilla la Mancha, el programa Itinerarios, executat per tercer any consecutiu en aquesta comunitat
autònoma, ha permès durant aquest 2019 complementar els serveis i recursos oferts a joves tutelats i
extutelats al territori. L’entitat executant ha estat Asociación Vasija. S’han atès 12 joves que han
participat en el programa d’habitatge tant a Guadalajara com a Ciudad Real. S’ha ofert suport econòmic,
suport formatiu, laboral, suport residencial i suport personal. Tots aquests suports responen a la finalitat
de facilitar als joves l’accés a una vida independent culturalment valorada, sempre mitjançant un treball
educatiu individualitzat, d’acompanyament personal, integral i compensador que afavoreixi el
desenvolupament i asseguri la seva emancipació personal per mitjà de la seva integració laboral i social.
A Catalunya¸ el programa itineraris ha permès durant el 2019 completar els serveis i recursos oferts als
joves i les joves tutelats i extutelats de Catalunya.
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Aquest any el projecte ha centrat la seva intervenció en cinc eixos clau:
•
•
•
•
•
•

Suport a entitats incloent 5 trobades amb educadors on han participat 90 professionals.
Programa d’acompanyament jurídic a joves tutelats i extutelats que ha atès a 350 joves durant el
2019.
Tallers de suport jurídic dirigit a joves en els que han assistit 138 participants.
Tallers de suport jurídic dirigits a professionals en els que han assistit 301 participants.
Suport per a 63 joves en itineraris de formació.
Desenvolupament i difusió de recursos de suport virtual a l’emancipació
www.guiaemancipacio.org. Realitzant-se 1 taller de difusió on han assistit 49 joves participants.

Per tant, a dintre del programa, s’ha donat suport a 600 joves, i a 391 professionals que donaran suport
als joves.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Durant l’exercici 2019 FEPA ha rebut 120.000 euros procedents del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en al marc dels Programes d’IRPF destinats al projecte Creando sinergias para la
emancipación de la juventud extutelada.
Alhora, a l’exercici 2019 FEPA ha rebut 30.600 euros procedents de l’Instituto de la Juventud destinats
a les activitats de manteniment i funcionament de la Federació.
Fundació Bancaria “la Caixa”
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Durant l’exercici 2019 FEPA ha rebut 266.917,28 euros procedents de la Fundació La Caixa.
Aquests ajuts han servit per tal que 63 joves extutelats (68% noies i 32% nois) hagin gaudit del programa
de suport econòmic als estudis, beneficiant-se d’una prestació econòmiques que els ha permès iniciar,
mantenir i/o consolidar un projecte formatiu. Tots ells en edats compreses entre els 18 i 24 anys, que
viuen a Catalunya i que ja estaven realitzant els seus estudis de formació reglada abans d’assolir la
majoria d’edat. Dels 63 joves, 27 han cursat estudis universitaris, 28 Cicles Formatius de Grau Superior,
7 han cursat Cicles Formatius de Grau Mitjà, i 1 batxillerat.
Ajuntament de Barcelona
Durant el 2019 FEPA ha rebut suport de l’Ajuntament de Barcelona a través de la convocatòria de
subvencions per a la Promoció i reforç de l’Economia Solidària per import de 2.000,00 euros pels
exercicis 2019-20, dels quals 50,00 han estat utilitzats dins l’exercici 2019.
Aquesta subvenció ha tingut per objectiu el foment de la participació i cohesió interna de la Federació,
així com la millora dels canals informatius interns i l’accessibilitat i transparència de la Federació. Entre
d’altres accions desenvolupades, aquests objectius s’han traduït en donar continuïtat al butlletí
informatiu, amb la consolidació de comissions i grups de treball i a l’actualització de la pàgina web i ús
de les xarxes socials per facilitar l’accés a tota la informació de la Federació.
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Diputació de Barcelona
Durant aquest any 2019 la Federació ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona a través de la
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva de les gerències de benestar social i
d’igualtat i ciutadania de l’àrea d’atenció a les persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats
sense finalitat de lucre per un import de 2.236,73 euros.
El projecte ha servit per complementar accions dirigides al desenvolupament d’un procés de reflexió
entorn al model d’atenció al jovent extutelat a Catalunya, consolidar la pàgina web
www.guiaemancipacio.org i materialitzar accions concretes amb l’objectiu de fomentar la participació
del col·lectiu en diferents nivells i espais.
c) Règim legal
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La Federació es regeix pels seus Estatuts Socials i pel Reglament de Règim Intern aprovat a l’Assemblea
del 4 d’abril de 2019.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge fidel
Els comptes anuals adjunts de l'exercici 2018 han estat formulats per la Junta Directiva a partir dels
registres comptables al 31 de desembre de 2019 i es presenten seguint les normes comptables, de forma
que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Federació. Aquests
comptes anuals es sotmetran a l'aprovació per l’assemblea general i la direcció de la Federació estima
que seran aprovats sense cap modificació.
b) Principis comptables aplicats
Els comptes anuals adjunts s'han formulat aplicant els principis comptables establerts en el Codi de
Comerç i en el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008.
c) Moneda de presentació
D'acord amb la normativa legal vigent en matèria comptable, els comptes anuals es presenten expressats
en euros.
d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
La Federació obté els seus ingressos bàsicament a través de subvencions i convenis concedits per
diferents administracions públiques i altres institucions de caràcter privat que atorguen subvencions.
L’activitat de la Federació està, per tant, subjecte al manteniment d’aquesta font d’ingressos.
e) Comparació de la informació
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D'acord amb la legislació mercantil, la Junta Directiva presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna
de les partides del balanç, dels comptes de pèrdues i guanys i de l'estat de canvi en el patrimoni net, a
més de les xifres de l'exercici 2018, les corresponents a exercicis anteriors.
f) Agrupació de partides
A efectes de facilitar la comprensió del balanç, del compte de pèrdues i guanys, i de l'estat de canvis en
el patrimoni net, aquests estats es presenten de forma agrupada, presentant-se les anàlisis requerides en
les notes corresponents de la memòria.
g) Elements recollits en diferents partides
No existeixen elements patrimonials de naturalesa similar registrats en diferents partides del balanç de
situació.
h) Canvis en criteris comptables
No s'ha realitzat canvis en criteris comptables propis.
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i) Correcció d'errors
Els comptes anuals de l'exercici 2019 no inclouen ajustaments relacionats com a conseqüència d'errors
detectats en els comptes anuals d'anys anteriors.
j) Estat de fluxos d’efectiu i informe de gestió
D'acord amb la legislació mercantil vigent, la Federació presenta balanç de situació, de compte de
pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i la memòria simplificats. En conseqüència, no es
presenta l'estat de fluxos d'efectiu ni tampoc s'inclou l'informe de gestió.

NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS
Les propostes de distribució dels resultats obtinguts en els exercicis 2019 i 2018, formulades per la Junta
Directiva, són les que es mostren a continuació, en euros:

Base de repartiment:
Benefici obtingut en l'exercici

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Distribució a:
Excedents d’exercicis anteriors

2019

2018

89.704,68

21.965,87

89.704,68

21.965,87

89.704,68

21.965,87

89.704,68

21.965,87
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NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per la Federació en l'elaboració dels seus comptes anuals
per l'exercici 2019, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:
a) Immobilitzat intangible
Els béns compresos en l'immobilitzat intangible es valoraran pel seu cost, ja sigui aquest el preu
d'adquisició o el cost de producció, minorat per la corresponent amortització acumulada i de les pèrdues
per deteriorament que, si escau, hagin experimentat.
Aplicacions informàtiques
Correspon a l'elaboració d'una pàgina web i es troben valorades al seu preu d'adquisició net de la
corresponent amortització acumulada i, si s'escau, per l'import acumulat de les correccions valoratives
per deteriorament reconegudes. S'amortitzen linealment durant la seva vida útil, a raó d'un 20% anual.
Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques incorregudes durant l'exercici es registren
en el compte de pèrdues i guanys.
b) Immobilitzat material
L'immobilitzat material es troba valorat pel seu preu d'adquisició o cost de producció, net de la
corresponent amortització acumulada i, si s'escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament reconegudes.

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Les despeses de conservació i manteniment incorregudes durant l'exercici es carreguen al compte de
pèrdues i guanys. Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material, que
representen un augment de la capacitat, productivitat o un allargament de la vida útil, es capitalitzen
com a major valor dels corresponents béns, una vegada donats de baixa els valors comptables dels
elements que hagin estat substituïts.
L'immobilitzat material, net si escau del valor residual del mateix, s'amortitza linealment en funció dels
anys de vida útil estimada que constitueixen el període en el qual la Federació espera utilitzar-los, segons
el següent quadre:

Instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips informàtics

Percentatge
anual

Anys de vida
útil estimats

25
10
25

4
10
4

L’immobilitzat material, net si escau del valor residual del mateix, s'amortitza distribuint linealment el
cost dels diferents elements que composen aquest immobilitzat entre els anys de vida útil estimada que
constitueixen el període en el qual la Federació espera utilitzar los.
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c) Arrendaments i altres operacions de caràcter similar
Les despeses d'arrendaments operatius incorreguts durant l'exercici es carreguen al compte de pèrdues i
guanys.
d) Instruments financers
La Federació determina la classificació dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement
inicial i, quan està permès i és apropiat, es revalua aquesta classificació en cada tancament del balanç.
Els instruments financers utilitzats per la Federació, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en
alguna de les següents categories:
Actius financers a cost amortitzat i Passius financers a cost amortitzat
Actius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria es classifiquen:
a)

Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i la prestació de
serveis per operacions de tràfic, i

b)

Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no sent instruments de patrimoni ni
derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del qual són de quantia determinada o
determinable, i que no es negocien en un mercat actiu.

Passius financers a cost amortitzat

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

En aquesta categoria es classifiquen:
a)

Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de béns i serveis per
operacions de tràfic, i

b)

Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments derivats, no tenen
origen comercial.

Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu valor raonable,
que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció que els són directament atribuïbles; no obstant, aquests últims podran registrar se
en el compte de pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement inicial.
En valoracions posteriors, tant actius com passius, es valoren pel seu cost amortitzat o mètodes similars.
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys.
No obstant lo assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits i dèbits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any es valoren pel seu nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos
d'efectiu no resulta significatiu.
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Al tancament de l'exercici, es realitzaran les correccions valoratives necessàries si existeix evidència
objectiva de que el valor d'un actiu financer o d'un grup d'actius financers amb característiques semblants
de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més esdeveniments que hagin
ocorregut després del seu reconeixement i que ocasionen una reducció o endarreriment en els fluxos
d'efectiu estimats futurs, que poden venir motivats per la insolvència del deutor.
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l'import d'aquesta pèrdua
disminueix per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixeran com una despesa o
un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament tindrà com
a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut a la data de reversió si no s'hagués registrat el
deteriorament de valor.
Baixa d'actius financers
Un actiu financer, o part del mateix, es dóna de baixa quan expiren o s'han cedit els drets contractuals
sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i s'han transferit de manera substancial els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat.
Baixa de passius financers
Un passiu financer es dóna de baixa quan s'extingeix l'obligació corresponent.
Fiances lliurades
Les fiances lliurades per arrendaments operatius es valoren per l'import lliurat, que no difereix
substancialment del seu valor raonable.
e) Impost sobre beneficis

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

La Federació es troba exempta de l'Impost de Societats segons l'article 9, apartat 3, del Reial Decret
Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.
f) Ingressos i despeses
Els ingressos i 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 que es
produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells.
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de
la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte evidència en contra, és el preu
acordat per a aquests béns o serveis, deduït l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres
partides similars que la Federació pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels
crèdits.
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g) Subvencions, donacions i llegats
Per la comptabilització de les subvencions rebudes, la Federació utilitza els criteris següents:
- Subvencions i donatius d'explotació
S'abonen als resultats en el moment del seu meritament.
- Subvencions i donatius d'explotació d'abast pluriennal
Com a criteri general, es traspassen a resultats de l'exercici en funció de l'import assignat a cada exercici
segons s'estableix en els propis documents de concessió, tot i que, tal i com s'indica en la Nota 15, també
es té en compte el principi de correlació d'ingressos i despeses.
Al tractar se d'una Entitat parcialment exempta de l'Impost de Societats, les subvencions i donatius de
caràcter pluriennal pel seu import brut i, per tant, sense tenir en compte l'efecte impositiu, ja que aquestes
subvencions i donacions han estat concedides bàsicament per tal que la Federació desenvolupi activitats
per les quals gaudeix d'exempció. Així doncs, no existeix impost diferit corresponent a les subvencions.
- Subvencions i donatius de capital
Les subvencions de capital no reintegrables, així com les donacions i llegats, es valoren pel seu valor
raonable de l'import concedit o el bé rebut. Inicialment s'imputen com a ingressos directament al
patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en proporció a la depreciació
experimentada durant el període pels actius finançats per aquestes subvencions.
h) Transaccions entre parts vinculades

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Amb caràcter general, els elements objecte d'una transacció amb parts vinculades es comptabilitzen en
el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d'acord amb allò previst en
les corresponents normes.
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NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El detall i moviment de l'immobilitzat intangible al llarg de l'exercici 2019 és el següent:
31/12/2018
Cost:
Aplicacions informàtiques

Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques

Immobilitzat intangible, net

Altes

31/12/2019

5.461,91

-

5.461,91

5.461,91

-

5.461,91

(4.962,79)

(149,73)

(5.112,52)

(4.962,79)

(149,73)

(5.112,52)

499,12

(149,73)

349,39

El detall i moviment de l'immobilitzat intangible al llarg de l'exercici 2018 és el següent:
31/12/2017
Cost:
Aplicacions informàtiques

Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques

Immobilitzat intangible, net

Altes

31/12/2018

4.862,96

598,95

5.461,91

4.862,96

598,95

5.461,91

(4.862,96)

(99,83)

(4.962,79)

(4.862,96)

(99,83)

(4.962,79)

-

499,12

499,12

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Elements totalment amortitzats i en ús
El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius que, al 31 de desembre de 2019 i 2018,
estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del seu valor de cost, en
euros:
2019
Aplicacions informàtiques

2018

4.862,96

4.862,96

4.862,96

4.862,96
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NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL
El detall i moviment de l'immobilitzat material al llarg de l'exercici 2019 és el següent:
31/12/2018
Cost:
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
Equips processos d'informació

Amortització acumulada:
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
Equips processos d'informació

Immobilitzat material, net

Altes

31/12/2019

16.518,40
15.999,61
25.250,77

-

16.518,40
15.999,61
25.250,77

57.768,78

-

57.768,78

(16.518,40)
(12.938,81)
(23.688,46)

(360,57)
(620,70)

(16.518,40)
(13.299,38)
(24.309,16)

(53.145,67)

(981,27)

(54.126,94)

4.623,11

(981,27)

3.641,84

El detall i moviment de l'immobilitzat material al llarg de l'exercici 2018 és el següent:
31/12/2017

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Cost:
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
Equips de procés d'informació

Amortització acumulada:
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
Equips de procés d'informació

Immobilitzat material, net

Altes

31/12/2018

16.518,40
14.238,70
24.296,77

1.760,91
954,00

16.518,40
15.999,61
25.250,77

55.053,87

2.714,91

57.768,78

(16.518,40)
(12.607,58)
(23.182,06)

(331,23)
(506,40)

(16.518,40)
(12.938,81)
(23.688,46)

(52.308,04)

(837,63)

(53.145,67)

2.745,83

1.877,28

4.623,11
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Elements totalment amortitzats i en ús
El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius que, al 31 de desembre de 2019 i 2018,
estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del seu valor de cost, en
euros:
31/12/2019
Instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips procés d’informació

31/12/2018

16.518,40
12.393,87
22.768,32

16.518,40
12.393,87
22.768,32

51.680,59

51.680,59

NOTA 7. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
7.1) Arrendaments operatius (la Federació com arrendatari)
El càrrec als resultats de l'exercici 2019 en concepte d'arrendaments operatius ha estat de 14.018,20
euros (10.823,82 euros a l'exercici anterior).

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

En data 4 de gener de 2018, la Federació va signar un contracte amb FRO, S.A. per al lloguer de les
instal·lacions corresponents al local 2-D214-5-6, del carrer Via Augusta nº54 1er pis. El contracte té una
vigència de 5 anys i una vegada vençut es renovarà mensualment de forma tàcita.
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NOTA 8. ACTIUS FINANCERS
Actius financers no corrents
El detall d'actius financers no corrents, és el següent:
Crèdits,
derivats i altres
31/12/2019
31/12/2018
Préstecs i partides a cobrar (Nota 8.1)

3.040,00

2.780,00

El moviment d'actius financers no corrents durant l'exercici 2019, és el següent:
31/12/2018
Préstecs i partides a cobrar

Altes

2.780,00

260,00

31/12/2019
3.040,00

El moviment d'actius financers no corrents durant l'exercici 2018, és el següent:
31/12/2017
Préstecs i partides a cobrar

Altes
-

2.780,00

31/12/2018
2.780,00

Actius financers corrents

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

El detall d'actius financers corrents,, és el següent:
Crèdits, derivats
i altres
31/12/2019
31/12/2018
Préstecs i partides a cobrar (Nota 8.1)

146.881,85

354.946,40
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8.1) Préstecs i partides a cobrar
La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2019 i 2018 és la següent:
Saldo a 31/12/2019
Llarg termini Curt termini

Saldo a 31/12/2018
Llarg termini Curt termini

Usuaris patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar

-

141.952,31

-

350.866,86

Total crèdits per operacions
comercials

-

141.952,31

-

350.866,86

Inversions financers a curt termini
Crèdits concedits a tercers
Altres

3.040,00

3.708,00
1.221,54

2.780,00

2.858,00
1.221,54

Total crèdits per operacions no
comercials

3.040,00

4.929,54

2.780,00

4.079,54

Total

3.040,00

146.881,85

2.780,00

354.946,40

8.2) Altra informació relativa a actius financers
a)

Classificació per venciments

El detall dels venciments dels instruments financers d'actiu a llarg termini al tancament d'exercici 2019
és el següent:
2021

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Inversions financeres
Altres actius financers

Venciment
2023
2024

2022

260,00
260,00

-

-

2.780,00
2.780,00

> 5 anys

Total

-

3.040,00
3.040,00

Així mateix, el detall dels venciments dels instruments financers a llarg termini d'actiu al tancament de
l'exercici anterior va ser el següent:
2020
Inversions financeres
Altres actius financers

Venciment
2022
2023

2021
-

-

-

2.780,00
2.780,00

> 5 anys

Total
-

2.780,00
2.780,00
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NOTA 9. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS
El detall d'aquests actius a 31 de desembre de 2019 i 2018, és el següent:
Saldo a
31/12/2019

Saldo a
31/12/2018

Comptes corrents
Caixa

404.847,56
344,64

167.477,94
2,30

Total

405.192,20

167.480,24

NOTA 10. PASSIUS FINANCERS
10.1) Dèbits i partides a pagar
El seu detall a 31 de desembre de 2019 i 2018 s’indica a continuació, en euros:
Categories

31/12/2019

Passius financers a cost amortitzat
Creditors per activitats i altres comptes a pagar

31/12/2018

48.929,73

91.015,87

Creditors per activitats i altres comptes a pagar
El seu detall a 31 de desembre de 2019 i 2018 s'indica a continuació, en euros:

FIRMADO por:
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Saldo a 31/12/2019
Llarg termini Curt termini

Saldo a 31/12/2018
Llarg termini Curt termini

Creditors
Personal

-

48.929,73
-

-

89.309,39
1.706,48

Total dèbits i partides a pagar

-

48.929,73

-

91.015,87
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NOTA 11. INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA “DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL
D’acord amb el que s’indica en la disposició addicional tercera “deure d’informació” de la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’informa del següent:

Període mig de pagament a proveïdors

Exercici 2019
Dies

Exercici 2018
Dies

19,77

9,52

NOTA 12. FONS PROPIS
12.1) Fons dotacional o fons Social
L'article 26 dels Estatuts Socials estableix que la Federació es constitueix sense patrimoni net.
12.2) Excedents d’exercicis anteriors
El detall dels excedents d’exercicis anteriors és el següent:
2019
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Excedents d’exercicis anteriors

200.655,84

2018
178.689,97
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NOTA 13. SITUACIÓ FISCAL
El detall dels saldos mantinguts amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2019 i 2018 és
el següent, en euros:
31/12/2019
A cobrar
A pagar
Corrent:
Subvencions a cobrar
Devolució d'Impostos
Retencions per IRPF
Seguretat Social

31/12/2018
A cobrar
A pagar

23.133,98
-

6.141,06
6.619,98

120.000,00
1,85
-

6.233,55
5.752,73

23.133,98

12.761,04

120.001,85

11.986,28

Situació fiscal
La Federació es troba exempta de l'Impost de Societats segons l'article 9, apartat 3, del Reial Decret
Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.
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Les declaracions d'impostos no poden considerar se definitives fins a no haver estat inspeccionades per
les autoritats fiscals o haver transcorregut el seu termini de prescripció, que és de quatre períodes
impositius.
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NOTA 14. INGRESSOS I DESPESES
a) Ajuts concedits i altres despeses
La composició d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunt és el següent, en euros:
2019

2018

Ajuts concedits i altres despeses
Pagaments Subvencions IRPF (*)
Pagaments Prestacions Econòmiques Fundació
La Caixa (**)
Altres (***)

632,50

45.320,19

260.093,77
16.637.56

239.036,32
15.914,00

Total Ajuts concedits i altres despeses

277.363,83

300.270,51

(*)Les subvencions, d’acord a la nota anterior, corresponen a Ministeri de Sanitat, Servicios Sociales e Igualdad
(IRPF) essent el detall el següent:
 452,50 euros corresponen a una subvenció pel concepte “Punto de Encuentro”. han estat repartits
entre els associats als quals se’ls havia concedit l’ajuda.( 23.720,19 euros l’exercici anterior).
 180,00 euros corresponen a una subvenció pel concepte “Itinerarios para la emancipación”.
(21.600,00 euros exercici anterior)
(**) Corresponen a les prestacions econòmiques que La Caixa – Generalitat de Catalunya concedeixen a joves ex
tutelats.
(***) Correspon bàsicament a la prestació econòmica per la Fundació Nous Cims per a cobrir les despeses
associades als estudis de joves durant el curs escolar 2019/2020 i 2018/2019.

b) Despeses de personal
La composició d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunt és la següent:
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2019

2018

Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Altres despeses socials

193.784,72
22.291,54
51.388,21
738,73

183.467,10
46.760,76
813,24

Total despeses de personal

268.203,20

231.041,10
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c) Ingressos de les activitats
La composició d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunt és la següent, en euros:
2019
Vendes i prestacions de serveis
Quotes associats (Nota 17)
Jornades
Altres

9.839,90
9.309,90
170,00
360,00

18.063,75
9.796,01
8.230,00
37,74

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Prestacions Econòmiques de “La Caixa” (***)
Ingressos obtinguts del DGAIA (**)
Ingressos obtinguts “Incorpora Jove”
Ingressos obtinguts “Palau Macaya”
Prestació econòmica “Fundació Nous Cims”

405.440,33
274.093,77
72.539,10
40.000,00
4.290,00
14.517,46

323.630,41
253.036,31
70.594,10
-

Subvenciones, donacions y altres ingressos
Subvencions Ministeri de Sanitat, Servicios Socials e Igualtat
(IRPF) (*)
Generalitat de Catalunya (IRPF) (*)
Junta de Castilla la Mancha (IRPF) (*)
Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona
Subvencions de la Diputació de Barcelona
Subvenció Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat,
Institut de la Joventut.
Subvenció Fundació Orange
Subvenció Generalitat de Catalunya, Servei d’Ocupació de
Catalunya
Subvenció Unió Europea – Programa Erasmus +
Subvenció Fundació Botin – Programa Talento Solidario
Subvenció Generalitat de Catalunya, Departament de Treball,
Afers Socials i Families.
KPMG “Rompiendo Moldes”
Fundació Nous Cims
Altres

355.276,95

401.535,25

120.000,00
141.630,23
26.100,00
50,00
2.236,73
30.600,00

100.000,00
151.508,79
25.600,00
5.080,00
2.212,41
19.200,00

21.958,58

55.565,05
18.455,00

11.475,00

8.000,00

1.226,41

13.000,00
2.914,00
-

770.557,18

743.229,41

Total Ingressos de les activitats
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2018

Actualment els ingressos de quotes dels associats s’obtenen quan les entitats associades són beneficiàries de
projectes promoguts des de la Federació que fa possible que portin a terme projectes addicionals o
complementaris a les seves actuacions. Aquestes quotes són una aportació econòmica que contribueix al
finançament del funcionament general de la Federació.
(*) Les subvencions del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Generalitat de Catalunya i Junta
de Castilla i la Manxa (IRPF) fan referència a:
• 120.000,00 euros corresponen a una subvenció atorgada pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (IRPF), por el concepte de “Creando sinergías para la emancipación de la juventud
extutelada”.
• 141.630,23 euros corresponen a una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya pel concepte
de “Itineraris per a la emancipació”. Del quals 113.685,66 euros corresponen a la anualitat del 2019 y
els 27.944,57 euros corresponen a la part de l’anualitat de l’exercici anterior que s’ha meritat en el
2018.
• 26.100,00 corresponen a 2 subvencions atorgades per la Junta de Castilla y la Mancha (IRPF) pel
concepte de “Itinerarios hacia la emancipación” i “Puntos de Encuentro”, pels imports de 22.100,00 i
4.000,00 euros, respectivament.
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(**) Els ingressos obtinguts de DGAIA corresponen al contracte que FEPA té amb la DGAIA per la gestió del
Servei de Suport i Atenció integral dels menors pròxims a la majoria d’edat.
(***)L’import inclou les prestacions econòmiques que La Caixa conjuntament amb la Generalitat de
Catalunya atorga als joves extutelats catalans i que FEPA gestiona i, per tant, son transferides a aquests joves
existint una part dels ingressos en concepte de despeses de gestió.

NOTA 15. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
15.1) Altres subvencions, donacions i llegats
El detall de les subvencions i donacions rebudes a l’exercici però que es destinen a programes que
s’executaran en l’exercici següent així com aquelles subvencions concedides per adquirir elements de
l’immobilitzat és el següent:
Entitat atorgant
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad - IRPF
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e
Igualtat, Institut de la Joventut. 2016
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya - Servei d’Ocupació
de Catalunya
Generalitat de Catalunya - IRPF Puntos de
Encuentro
Generalitat de Catalunya - IRPF Itinerarios
Subvenció Generalitat de Catalunya,
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Consejería de Bienestar Social de Castilla La
Mancha - IRPF Puntos de Encuentro
Consejería de Bienestar Social de Castilla La
Mancha - IRPF Itinerarios

Saldo a
31/12/2018

Traspàs a
resultats

Addicions

Saldo a
31/12/2019

120.000,00

135.000,00

(120.000,00)

135.000,00

30.600,00
-

37.000,00
2.000,00

(30.600,00)
(50,00)

37.000,00
1.950,00

14.666,67

22.000,00

(22.000,00)

14.666,67

27.944,57
113.685,66

-

(27.944,57)
(113.685,66)

-

-

21.995,00

(11.475,00)

10.520,00

4.000,00

1.033,98

(4.000,00)

1.033,98

22.100,00

22.100,00

(22.100,00)

22.100,00

332.996,90

241.128,98

(351.855,23)

222.270,65
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El detall de les subvencions i donacions de l’exercici anterior és el següent:
Entitat atorgant
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad - IRPF
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e
Igualtat, Institut de la Joventut. 2016
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya - Servei d’Ocupació
de Catalunya
Generalitat de Catalunya - IRPF Puntos de
Encuentro
Generalitat de Catalunya - IRPF Itinerarios
Subvenció Generalitat de Catalunya,
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Consejería de Bienestar Social de Castilla La
Mancha - IRPF Puntos de Encuentro
Consejería de Bienestar Social de Castilla La
Mancha - IRPF Itinerarios

Saldo a
31/12/2017

Traspàs a
resultats

Addicions

Saldo a
31/12/2018

100.000,00

120.000,00

(100.000,00)

120.000,00

19.200,00
5.080,00

30.600,00
-

(19.200,00)
(5.080,00)

30.600,00
-

18.333,00

22.000,00

(25.666,33)

14.666,67

26.373,79
125.135,00

27.944,57
113.685,66

(26.373,79)
(125.135,00)

27.944,57
113.685,66

8.000,00

-

(8.000,00)

-

4.000,00

4.000,00

(4.000,00)

4.000,00

21.600,00

22.100,00

(21.600,00)

22.100,00

327.721,79

340.330,23

(335.055,12)

332.996,90

La Federació ha complert amb les condicions assignades a les subvencions.
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NOTA 16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
L'aparició del Covid-19 i la seva recent expansió global, ha motivat que el brot víric hagi estat qualificat
com una pandèmia per l'OMS des del 11 de març generant una crisi sanitària sense precedents. Això ha
motivat la declaració el passat 14 de març de l'Estat d'Alarma i l'adopció per part de Govern de mesures
extraordinàries. Aquest esdeveniment genera una gran incertesa sobre les seves conseqüències, a curt,
mitjà i llarg termini per a l'economia que a la vegada podria afectar la situació financera de la Societat.
La mesura de l'impacte dependrà de desenvolupaments futurs que no es poden predir fiablement, inclosa
les accions per contenir la malaltia o tractar-la i mitigar el seu impacte en les economies, de les polítiques
socials i econòmiques de suport que estan sent implementades pels governs dels països afectats entre
d'altres.
A la data de formulació d'aquests comptes anuals i donades les enormes incerteses sobre les seves
conseqüències en l'economia, encara no és possible fer una valoració fiable dels possibles impactes
futurs sobre la Societat.
Addicionalment al que descriu, no s'han produït altres esdeveniments significatius des al 31 de desembre
de 2019 fins a la data de formulació d'aquests comptes anuals que, afectant a les mateixes, no s'hagués
inclòs en elles, o el coneixement pogués ser útil a un usuari de les mateixes.
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NOTA 17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
17.1) Transaccions entre parts vinculades
Les transaccions realitzades amb partís vinculades són les que es mostren a continuació:
-

-

-

31.944,57 euros corresponents a subvencions “Punt de Trobada/Punto de Encuentro” que han
estat distribuïdes als associats als qui s’havia concedit l’ajuda (23.720,19 euros en el 2018). Dels
31.944,57 euros d’aquest 2019, 27.944,57 euros provenen de la Subvenció de la Generalitat de
Catalunya i 4.000 de la Junta de Castilla la Mancha.
21.600 euros corresponents a subvencions “Itinerarios para la emancipación” que han estat
distribuïdes als associats als qui s’havia concedit l’ajuda (21.600 euros en el 2018). Amb la
territorialització de la convocatòria IRPF aquest programa va ser presentat a Castilla la Mancha
i Catalunya (en aquest darrer territori és la pròpia Federació qui gestiona la totalitat del
programa).
9.309,90 euros corresponents a la prestació de serveis associats en concepte de “Quotes a
associats” (9.796,01 euros en el 2018).

17.2) Saldos i transaccions amb la Junta Directiva i alta direcció
Remuneracions a la Junta Directiva i Comissió Executiva
Durant els exercicis 2019 i 2018 no s'ha meritat cap retribució a la Junta Directiva ni a la Comissió
Executiva de la Federació. L’execució d’aquests càrrecs és a títol honorífic i gratuït.
Bestretes i Crèdits Concedits
A 31 de desembre de 2019 i 2018 no existeixen crèdits ni bestretes mantinguts amb la Junta Directiva
ni amb la Comissió Executiva de la Federació.
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Altres Obligacions
A 31 de desembre de 2019 i 2018 no existeixen compromisos per complements de pensions, avals o
garanties concedides a favor de la Junta Directiva ni a la Comissió Executiva de la Federació.
En el deure d’evitar situacions de conflicte d'interès, durant l'exercici els membres de la Junta Directiva
s'han abstingut d'incórrer en els supòsits de conflicte d'interès.
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NOTA 18. ALTRA INFORMACIÓ
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El nombre mig de treballadors durant els exercicis 2019 i 2018, distribuït per categories, és el següent:
Homes

2019
Dones

Total

Homes

2018
Dones

Total

Directius
Tècnics
Resta de personal

0,14
1,00
1,53

0,86
2,43
2,51

1,00
3,43
4,04

0,58
2,13

1,00
5,87
0,99

1,00
6,45
3,12

Total

2,67

5,80

8,47

2,71

7,86

10,57
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FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS
En compliment de la normativa mercantil vigent, la Junta Directiva de la FEDERACIÓ D'ENTITATS
AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS (F.E.P.A) formula els Comptes Anuals corresponents a
l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2019 que es composa dels fulls adjunts número 1 a 30.
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Barcelona, 21 de maig de 2020
La Junta Directiva

Fundació Mercé Fontanilles
Sra. Josefa Arqué Gené
Presidenta

Fundació Federico Ozanam
Sr. Ricardo Centellas Albert
Vicepresident

Fundació Privada Resilis
Sra. Anna Maria Suñer Damon
Tresorera

Associació ‘in via’
Sra. Maria Carmen Laorden Medina
Secretaria

Asociación Vasija. Integración social
de los menores de protección
Sr. Raúl Rodríguez Montes
Vocal

Fundación ADSIS
Sra. Maria Aurora Corona Velasco
Vocal

Aldeas Infantiles SOS de Catalunya
Sr. Francisco Javier Gavilán Sarrias
Vocal

Grup d’Esplai Blanquerna
Sra. Nuria Palau Sendra
Vocal
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