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01 - ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
La FUNDACIÓ DIDÀCTICA DE CATALUNYA, en endavant la Fundació, es va constituir el 3 de desembre
de l'any 2015 i va ser inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, com a Entitat
Benèfica de Tipus Cultural, amb el número 2968 amb data de resolució del 3 de juny de 2016 i té el seu
domicili social a Carrer Villar de Grau, 23 B, SANT POL DE MAR, BARCELONA i el domicili fiscal al carrer
Camí Ral, 200 08301 Mataró. El règim jurídic en el moment de la seva constitució va ser de Fundació
La Fundació té per objecte oferir intervencions professionals per tractar situacions conductuals, docents i/o
psicològiques que ho requereixin a fi d'ajudar els infants, adolescents i joves, normalment escolaritzats, per
tal que puguin desenvolupar tots els seus potencials personals, formatius, emprenedors, professionals i
d'implicació social, facilitant-los eines per tal de complementar llur preparació i proveint-los de l'impuls adient,
sempre en paral·lel i col·laboració amb l'ensenyament reglat. Potenciar l'accés per a tots els usuaris
acceptats, finançant, totalment o parcialment, els costos dels serveis que en requereixin de la Fundació,
d'acord amb les possibilitats econòmiques de cada família o responsable del menor.
També té per objecte aplicar els seus principis fundacionals a col·lectius d'infants, joves i adults que
requereixin intervencions especialitzades, com a grup formant part d'alguna minoria determinada per la seva
necessitat d'ajut especialitzat, en els àmbits d'actuació que li són propis a la Fundació.

02 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
1. Imatge fidel:
Els comptes anuals simplificats s'han preparat a partir dels registres comptables de l'exercici 2021, havent-se
aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de
la situació financera i dels resultats de l'Entitat.
2. Principis comptables:
No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part del Patronat de l'entitat, l'aplicació de principis
comptables facultatius diferents dels obligatoris a què es refereix l'art. 38 del codi de comerç i la part primera
del pla general de comptabilitat de les Fundacions.
3. Comparació de la informació:
La Fundació presenta per sisena vegada els seus comptes anuals. L'any 2016, que va ser la primera vegada
que es presentaven, van ser per un període de 3 mesos, donat que l'activitat de la Fundació es va iniciar el
setembre del 2016.
4. Agrupació de partides:
No hi ha partides en els estats comptables, que hagin estat objecte d'agrupació.
5. Elements recollits en diverses partides:
No hi ha elements patrimonials que figuren en més d'una partida del Balanç.
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6. Canvis en criteris comptables:
En el present exercici, no s'ha realitzat cap canvi en criteris comptables.
7. Correcció d'errors:
No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a re-formular els comptes

03 - APLICACIÓ DE RESULTATS
Distribució de resultats de l’exercici 2021
BASE DE REPARTIMENT

Import

Resultat d’exercicis anteriors

-25.353,71€

Resultat de l’exercici

5.076,94 €

Total Base de repartiment =Total aplicació

20.276,77 €

Fons de Dotació
A Reserves voluntàries
20.276,00 €

Total aplicació =Total base de repartiment

04 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
S'han aplicat els següents criteris comptables:
1. Immobilitzat intangible:
Euros

Descripció
PROGRAMA
CONTASOL

Saldo 2020

Augments
2021

Saldo a
31/12/2021

Amortització
Acumulada
a
31/12/2021

223,85

223,85

447,70

--

447,70

223,85

223,85

447,70

--

447,70

Valor
comptable a
31/12/2021

2. Immobilitzat material:
La Fundació adquirí un vehicle de segona mà per a desplaçaments del personal en visites de gestió, s'ha
classificat com a inversió en immobilitzat material. Les despeses de reparacions, revisions, assegurances,
manteniments i consums s'imputen a resultats, seguint el principi de meritació, com a cost de l'exercici en el
qual es produeixen.
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3. Terrenys i construccions qualificades de inversions immobiliàries:
Els terrenys i construccions, s'han classificat com a inversions immobiliàries, segons es posseeixin per a
l'obtenció de rendes i plusvàlues, i no per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis, fins
administratius o per a la seva venda en el curs ordinari de les operacions.
Formant part de les inversions immobiliàries, els costos financers corresponents al finançament dels projectes
el període de construcció superi l'any, fins a la preparació de l'actiu per al seu ús.
Els costos d'ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, o la seva capacitat
econòmica, es comptabilitzen com a major import les inversions immobiliàries, amb la consegüent retirada
comptable dels elements substituïts o renovats. Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment,
conservació i reparació, s'imputen a resultats, seguint el principi de meritació, com a cost de l'exercici en què
es produeixen.
4. Permutes:
Durant l'exercici no s'ha produït cap permuta.
5. Instruments financers:
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius i passius financers.
Criteris aplicats per a determinar el deteriorament:
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, s'han classificat en alguna de les següents categories:
Préstecs i partides a cobrar
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per
operacions de tràfic de l'entitat. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les
operacions de tràfic de l'entitat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments
de quantia determinada o determinable.
Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la
transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament
atribuïbles.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i
guanys els interessos meritats, aplicant el mètode d’interès efectiu.
Per cost amortitzat s’entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de
principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de
la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius
financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin
experimentat.
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a la
totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida.
Els dipòsits i les fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.
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Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament del
valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu
recuperables.
Inversions mantingudes fins al venciment
Actius financers no derivats, el cobrament dels quals són fixos o determinables, que es negocien en un
mercat actiu i amb venciment fix en els quals l'entitat té la intenció i capacitat de conservar fins a la seva
finalització. Després del seu reconeixement inicial pel seu valor raonable, s'han valorat també al seu cost
amortitzat.
Actius financers mantinguts per negociar
Es considera que un actiu financer es posseeix per negociar quan:
a) origini o adquireixi amb el propòsit de vendre'l en el curt termini (per exemple, valors representatius de
deute, qualsevol que sigui el seu termini de venciment, o instruments de patrimoni, cotitzats, que s'adquireixin
per vendre'ls en el curt termini)
b) Formi part d'una cartera d'instruments financers identificats i gestionats conjuntament de la qual hi hagi
evidències d'actuacions recents per obtenir guanys en el curt termini.
c) Sigui un instrument financer derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia financera ni hagi estat
designat com a instrument de cobertura.
Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats
En aquesta categoria s'han inclòs els actius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un contracte
principal no derivat i un derivat financer i altres actius financers que l'entitat ha considerat convenient incloure.
En aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial.
S'han valorat inicialment pel seu valor raonable. Els costos de transacció que han estat atribuïbles
directament, s'han registrat en el compte de resultats. També s'han registrat en el compte de resultats les
variacions que s'hagin produït en el valor raonable.
Actius financers disponibles per a la venda
En aquesta categoria s'han inclòs els valors representatius de deute i instruments de patrimoni d'altres
empreses que no s'han inclòs en una altra categoria.
S'ha valorat inicialment pel seu valor raonable i s'han inclòs en la seva valoració inicial l'import dels drets
preferents de subscripció i similars, que s'han adquirit.
Posteriorment aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduir els costos de
transacció en els quals han d'incórrer per a la seva venda.
Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el patrimoni net.
Correccions valoratives per deteriorament
Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per a l'existència d'evidència
objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.
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L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import recuperable.
S'entén per import recuperable com l'import més gran entre el seu valor raonable menys els costos de venda i
el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.
Les correccions valoratives per deteriorament i, si s'escau, la seva reversió, s'han registrat com una despesa
o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de
l'actiu financer.
En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el
valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha
deteriorat a conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement
inicial i que han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat rebre en el
futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu
futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu
reconeixement inicial.
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s'han classificat en alguna de les següents categories:
Dèbits i sortides a pagar
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis per
operacions de tràfic de l'entitat i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la transacció
més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Posteriorment, s'han valorat pel seu cost
amortitzat. Els interessos meritats s'han comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode
d'interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès
contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals
s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que meriten interessos es registren per l'import rebut, net de costos
directes d'emissió. Les despeses financeres i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri
de la meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en
llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es meriten.
Els préstecs es classifiquen com corrents llevat que l'entitat tingui el dret incondicional per ajornar la
cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.
Passius a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un contracte
principal no derivat i un derivat financer i altres passius financers que l'entitat ha considerat convenient
incloure dins d'aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial.
S'han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la transacció. Els costos de transacció que
ha estat directament atribuïbles s'han registrat en el compte de resultats. També s'han imputat al compte de
resultats les variacions que s'hagin produït en el valor raonable.
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b) Criteris emprats per al registre de la baixa d'actius financers i passius financers:
Durant l'exercici, no s'ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.
c) Inversions en empreses de grup, multigrup i associades:
No s'han realitzat inversions en empreses de grup, multigrup i associades.
d) Criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses procedents de les diferents categories
d'instruments financers:
Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han
reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels interessos s'ha
utilitzat el mètode de l'interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a rebre'l.
e) Instruments de patrimoni propi en poder de la Fundació:
La Fundació no ha realitzat cap transacció amb els seus propis instruments de patrimoni.
6. Transaccions en moneda estrangera:
No hi ha transaccions en moneda estrangera.
7. Impost sobre beneficis:
La Fundació no ha considerat aquesta partida en els seus comptes, ja que està exempta de tributació
d'impostos sobre beneficis, en estar acollida a la Llei 49/2002.
8. Ingressos i despeses: prestacions de serveis realitzats per l'entitat.:
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es produeix el corrent
real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el
corrent monetari o financer que se'n deriva. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc
ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de
pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar
l'acceptació per part de l'usuari. Els quals, en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats,
però no acceptats, es valoren al menor valor entre els costos produïts i l'estimació d'acceptació.
Els ingressos es troben valorats per l'import realment percebut i les despeses pel cost d'adquisició, havent-se
comptabilitzat segons el criteri de meritació.
9. Provisions i contingències:
Els comptes anuals de l'entitat no recullen provisions ni contingències.
10. Despeses de personal: compromisos per pensions:
Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries
meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o sous variables i les
seves despeses associades. La Fundació no realitza retribucions a llarg termini al personal.
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11. Subvencions, donacions i llegats:
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos directament
imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base
sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte
de la subvenció.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de
l'entitat fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
12. Combinacions de negocis:
Durant l'exercici no s'han fet operacions d'aquesta naturalesa.
13. Negocis conjunts:
La Fundació té el 100% de les participacions de la Societat Ganesha 2013, S.L.U.
14. Transaccions entre parts vinculades:
Les transaccions amb parts vinculades es detallen en l'apartat 16 d'aquesta memòria.

05 - IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
1a) Anàlisi del moviment de l'exercici actual de l'immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries i de
les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament del valor
acumulat:
Immobilitzat intangible - 2021
Euros

Descripció
PROGRAMA
CONTASOL

Saldo 2020

Augments
2021

Saldo a
31/12/2021

Amortització
Acumulada
a
31/12/2021

223,85

223,85

447,70

--

447,70

223,850

223,85

447,70

--

447,70

Saldo 2020

Disminucions
2021

Saldo a
31/12/2021

Amortització
Acumulada
31/12/2021

Valor
comptable a
31/12/2021

5.600,00

--

5.600,00

--

5.600,00

5.600,00

--

5.600,00

--

5.600,00

Valor
comptable a
31/12/2020

Immobilitzat material - 2021
Euros

Descripció
VEHICLE FORD KA
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Inversions Immobiliàries 2021
Euros
Disminucions
Saldo a
2021
31/12/2021

Valor
comptable a
31/12/2021

Descripció

Saldo 2020

Altes
2021

TERRENYS A
CORNELLA DE
LLOBREGAT

181.667,00

0,00

--

181.667,00

181.667,00

181.667,00

0,00

--

181.667,00

181.667,00

06 – BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL
La Fundació no posseeix béns del patrimoni històric i cultural.

07 – USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PROPIA
El moviment de la partida B.II de l'Actiu del Balanç, es reflecteix en la següent taula:

07-Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
Euros
Descripció
Avançaments a proveïdors

Disminucions
Saldo a
2021
31/12/2021

Saldo 2020

Altes 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 – BENEFICIARIS – CREDITORS

El moviment de la partida C.IV de passiu del balanç, es reflecteix en la següent taula:
08- Creditor per activitats i altres comptes a pagar
Euros
Descripció
Creditors varis

Saldo 2020

Imports
2021

Baixes

Saldo a
31/12/2021

7.677,56

141.926,33

-136.605,58

3.320,75

A 31 de desembre de 2021 teníem un saldo pendent de pagar de 3.320,75 €.
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Deutes amb Administracions Públiques
Euros
Saldo 2020

Addiccions

Baixes

Saldo a
31/12/2021

Hisenda

598,30

2.866,37

2.637,78

826,89

Seguretat Social

156,36

10.489,27

10.218,27

427,36

754,66

13.355,64

12.856,05

1.254,25

Descripció

09 –ACTIUS FINANCERS
1. A continuació es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers assenyalades
en la norma de registre i valoració novena, sense incloure les inversions en patrimoni d'entitat de grup,
multigrup i associades:

a) Actius financers a llarg termini:

Inversions en entitats del grup a llarg termini
Euros
Moviments exercici 2021
Saldo
Descripció
2020
Préstecs i
partides a
cobrar
29.478,31

Addicions

Baixes

0,00

3.752,02

Saldo a
31/12/2021

25.865,36

El saldo correspon al préstec que vàrem formalitzar en data 28 de febrer de 2017 amb l’empresa del Grup
“GANESHA 2013,S.L.” per valor de 45.000 euros (vegeu nota 15 d’aquesta memòria). Ja ens han retornat
una part d’aquest préstec, d’acord en el programa d’amortització subscrit.
b) Actius financers a curt termini:
No hi ha moviment en aquesta partida c) Traspassos o reclassificacions d'actius financers:
No hi ha traspassos o reclassificacions dels actius financers.
2. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit:
No s'ha comptabilitzat en el període, cap deteriorament de valor de crèdits.
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4. Empreses del grup, multi-grup i associades:
L'entitat FUNDACIÓ DIDÀCTICA CATALUNYA, té vinculació amb la següent entitat:

NOM

GANESHA 2013, S.L. C.I.F.B65944373

DOMICILI

CAMI RAL, 200 MATARO

FORMA JURIDICA

SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL

CNAE

8899 altres activitats serveis socials

PART.DIRECTA %CAPITAL

100,000 %

CAPITAL SOCIAL

7.100,00

RESERVES TOTALS
ALTRES PARTIDES PATRIMONI NET

47.540,63

RESULTAT ÚLTIM EXERCICI

-1.948,41

RESULTAT EXPLOTACIO

6.782,59

VALOR EN LLIBRES DE LA PARTICIPACIO

13,356

COTITZA EN BORSA

NO

NOMBRE D’ACCIONS POSSEÏDES

7.100,00

10 - PASSIUS FINANCERS
1. Informació sobre els passius financers de l'entitat:
a) Passius financers a llarg termini:

Deutes a llarg termini
Euros
Moviments exercici
2021
Descripció

Saldo 2020

Addicions

Baixes

Saldo a
31/12/2021

Deute amb Banc
Sabadell

65.507,34

0,00

8.028,79

57.478,55

El saldo correspon al préstec hipotecari, amb garantia de bens immobles dels patrons, que ens varen
concedir per import de 100.000,00 euros en data 28 de febrer de 2017 al Banc de Sabadell
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b) Passius financers a curt termini:
Deutes a curt termini
Euros
Moviments exercici 2021
Descripció
Deute amb Banc
Sabadell

Saldo 2020

Addicions

Baixes

Saldo a
31/12/2021

7.706,76

8.028,79

-7.706,76

8.028,79

El saldo correspon a la part d’amortització a curt termini del préstec rebut del Banc de Sabadell.

11 - FONS PROPIS
La composició i el moviment de les partides que formant el epígraf "Fons propis" és la següent:

Fons propis -2021
Euros
Saldo 2020

Fons fundacional

241.965,13

Resultat exercici anterior

-37.217,08

11.863,37

0,00

-25.353,71

Resultat exercici

11.863,37

5.076,94

-11.863,37

5.076,94

-11.863,37

217.894,03

Reserves Voluntàries

Addiccions

Baixes

Saldo a
31/12/2021

Descripció

241.965,13

-3.794,33

0,00

212.817,09

16.940,31

-3.794,33

12 - SITUACIÓ FISCAL
Donat que l’activitat de la Fundació es exempta, no s’ha generat base imposable subjecte a l’impost sobre
benefici.

13 - INGRESSOS I DESPESES
1. Es detalla a continuació el desglossament de la partida 2.a) del compte de resultats "Ajudes monetàries"
per activitats:
2. Ajuts concedits i altres despeses

Descripció
GANESHA, S.L.U.

NIF
B65944373

Import
concedit

Activitats per la qual son concedides les
ajudes
Situacions educacionals
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2. No existeixen "ajudes no monetàries"
3. A continuació es detallen el desglossament de la partida del compte de pèrdues i guanys de:
b) Els aprovisionaments són:
No hi ha moviments en aquesta partida
b) Despeses de personal:

Despeses de personal
a) Sous i Salaris
b) Seguretat social a càrrec Fundació

28.250,26
8.566,46

c) Desglossament d’ “Altres despeses d’explotació” corresponents a:

Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors
b) Tributs
c)Pèrdues deteriorament i variació de provisions
d) Altres despeses de gestió corrent

145.788,89
205,08
555,84
0,00

4. No hi ha vendes de béns ni prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris.
5. No hi ha la partida “Altres resultats”.

14 – SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Anàlisi del moviment de la partida de 1.f)
Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis

0,00

b) Ingressos rebuts de caràcter periòdic

0,00

c) Ingressos promocions, patrocinadors i col·laboradors

0,00

d) Subvencions, donacions i altres ingressos

190.435,27
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15 – ACTIVITAT DE L'ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I INGRESSOS A
FINALITATS

ESTATUTÀRIES.

Al llarg de l'any 2021, la Fundació Didàctica Catalunya ha conclòs el sisè exercici complet de la seva
activitat, i certament aquest exercici ha continuat estant molt condicionat per les imposicions restrictives
i de tota mena, originades l'any 2020, per la pandèmia COVID-19, i que s'han perllongat durant tot
l'exercici 2021. No hem pogut dur a terme degudament el pressupost preparat en el seu dia per als
exercicis 2020-2021-2022, aquest pal triennal hem hagut d'aparcar-lo, tot procurant salvar-lo
en el possible, cosa que efectivament hem pogut aconseguir, tal com reflecteixen els nostres estats
comptables.
No hem pogut fer el creixement previst, però a pesar de les dificultats i donat que des d'un bon principi
vàrem entomar les restriccions i el confinament evolucionant cap a l'activitat virtual per substituir, en el
possible, la presencial que no podíem dur a terme, i que vam ser dels primers a retornar a les activitats
presencials, així que en vàrem ser autoritzats, podem dir que hem assolit continuar donant tot l'ajut que
se'ns ha demanat a infants i joves. No hem aturat cap programa i solament hem tingut les baixes
d'aquelles famílies que han preferit no seguir amb els tractaments a causa del confinament i a la por del
contagi, aquestes baixes, aquest exercici 2021 no han estat tan remarcables com el 2020, però han
representat una disminució del 16% dels ingressos de donacions de particulars, aproximadament.
Novament, aquest exercici 2021, hem de dir que havent adoptat totes les mesures profilàctiques de
protecció no hem hagut de fer front a cap contagi, i com que la nostra activitat, junt amb la docent, és la
"Sanitària Complementària", vàrem poder obrir a les sessions presencials a primers de juny 2020, i ja no
hem hagut d'aturar-les. Continuem treballant virtualment, per tots aquells que ho prefereixen, però ja
no estem parlant d'imposició de la por o la malaltia, sinó que l'experiència en el treball virtual, ens ha
convençut de tal manera, que, aquest 2021, el nostre Centre Operatiu a Mataró, s'ha equipat amb 6
grups complets virtuals per a treballar en línia amb les millors condicions possible, tant individualment
com en grups, amb els nostres usuaris.
Hem de dir que aquest exercici 2021, no hem rebut cap ajut directe de la Generalitat de Catalunya per
fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia, i que hem hagut d'atendre rigorosament,
tots els nostres compromisos amb Hisenda i la Seguretat Social estatals, sense cap ajut, per tant, hem
hagut de fer vertaders equilibris per a no haver de donar de baixa cap col·laborador, per motius
econòmics, cosa que finalment hem aconseguit.
L'activitat de l'any 2021 ha estat marcada pels següents objectius:
•Mantenir tota l'estructura en marxa, a pesar de les limitacions imposades.
• Continuar duent a terme la tasca d'informació amb els nostres donants particulars, per tal d'obtenir el
màxim d'ingressos
• Presentar-nos a totes les subvencions i ajuts, tant públics com privats, a les quals poguéssim aspirar
per aconseguir finançament dels projectes en marxa.
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• Continuar situant públicament la nostra Fundació com una entitat que, davant les adversitats es creix,
innova, aprofita recursos i multiplica esforços per donar tot el servei possible en uns moments en els
quals la societat n'està especialment mancada.
• A pesar de la situació sanitària hem dut a terme, sense cost pels participants i amb tota normalitat, el
5è. Curs d'Immersió Lingüística d'estiu (CIL-2020) durant els mesos de juliol i agost diari de dilluns a
divendres, per a infants que cursen Primària a escoles de Mataró i que tenen serioses dificultats,
especialment en el català, bàsicament per la seva procedència familiar d'origen migrant.
• Treballant en grups presencials i altres en-línia, hem dut a terme el projecte d'impartir els Mòduls A.1,
B i C de primera acollida per a 294 nouvinguts, amb la finalitat que puguin regularitzar la seva situació
legal, finançats dins el projecte COVID-19 de la Generalitat de Catalunya i els Fons Europeus, amb
derivacions de l'Ajuntament de Mataró i del Consell Comarcal del Maresme.
• També hem continuat impartint els cursos COSPE-D5, organitzats per la Generalitat, de reforç escolar
en matèries troncals, bàsicament català i matemàtiques, a grups d'alumnes derivats pels IES de Mataró,
per medis bàsicament presencials. Aquest ha estat també un curs dut a terme sense cost, pels usuaris, i
amb alumnes que han aprofitat també tot l'estiu.
• Però també hem iniciat dos nous i potents projectes pels quals estem cercant completar-ne el
finançament, però que ja han començat a aquest 2021:
Per suggeriment de l'Ajuntament de Mataró, hem preparat el projecte FORCOM 2021 que te com a
objectiu formar, en dotze mesos, 48 joves que no han assolit l'ESO i que estan immersos en el fracàs
escolar i en el perill de l'exclusió social. Estem en fase d'aconseguir el finançament.
• Hem preparat i cercat finançament per al projecte PSICO, es tracta d'impartir tractament psicològic,
psicopedagògics, logopèdics i conductuals a 30 infants i joves amb discapacitat moderada o lleu, en tot
cas inferior al 33%, raó per la qual no entren dins els barems per a accedir a subvencions oficials.
• Continuem comptant amb la confiança de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament
de Mataró, del Consell Comarcal del Maresme, dels IES i escoles de Mataró i de molts pares i famílies
que ens adrecen els seus infants i joves amb problemes psicològics, conductuals o lectius. Estem fent
una important tasca en l'alfabetització, en català, d'infants, joves i adults que no comparteixen, encara,
la nostra llengua.
En el camp dels serveis personalitzats, continuem duent a terme les avaluacions, sense cost, de les
necessitats de cada infant, prescrivint els tractaments o activitats que els seran més útils en els àmbits
de la Psicologia, la Psicopedagogia, la Logopèdia i els complements de suport escolar des de Primària
fins a Batxillerat. És a dir, els nostres infants reben ajut en totes les seves necessitats en el mateix Centre
i amb les millors condicions tant econòmiques com logístiques. Actualment, el 85% d'aquests
tractaments segueixen essent finançats per la nostra Fundació gràcies a les donacions de particulars.
La Fundació Didàctica Catalunya, durant aquest any 2021, tal com ja hem exposat abans, no ha assolit el
creixement que esperàvem, però hem pogut donar un remarcable servei. Estem molt satisfets de la
feina feta, de no haver defallit en cap moment, d'haver donat servei continuat sense interrupcions i, en
definitiva, de la gran resposta tant dels nostres professionals com de tot el cos directiu, de gestió i
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administració, ningú ha declinat la seva col·laboració i hem estat recompensats per l'agraïment de les
famílies i dels usuaris i de no haver tingut cap problema de salut que ens hagi fet aturar la nostra
activitat.
En el quadre adjunt assenyalem els diferents tipus de tractaments individuals (no participants de cap projecte
determinat), el nombre d’usuaris i la freqüència setmanal i mensual de dits tractaments per a infants i joves,
normalment escolaritzats, els quals requereixen ajuts per a desenvolupar la seva activitat docent, cognitiva o
conductual:

total
usuaris

Serveis individuals
Infants i joves
Psicologia
Psicopedagogia
Logopèdia
Suport escolar individual
Suport escolar en grup
Total
Avaluacions
Trastorns d’aprenentatge
Coeficient intel·lectual
Personalitat
Altres
Total

38
46
28
44
42
198

freqüència sessions
mitjana mensual
4
6
6
6
4

Sessions Virtuals o
presencials

Sessions mitjana
6
8
6
6

24
18
20
12
74

permanència
mitjana
anual en mesos
9
10
9
10
10

10%V 90% P
10%V 90%P
100% P
100%P
100%P

100%P
100%P
100%P
100%P

Donacions rebudes de particulars any 2021
REBUDES /
PERIODE
Valor en €

gen-21

febr-21

març-21

abr-21

maig-21

juny-21

jul-21

73.265.75

9.294.25

16.776.75

29.818.30

10.305.25

9.828.90 3.720.62

ag-21

set-21

oct-21

1.857

4.571.25

12.718.99

nov-21

des-21

9.227.09 9.051.12

Projectes i Tallers duts a terme l’any 2021
CIL-2021 Curs d’immersió lingüística intensiva i extensiva per a 103 infants de Primària provinents de
famílies d’origen migrant estiu 2021, en col·laboració amb escoles de Mataró, amb el detall seguent:
Lloc de naixement
Catalunya
Espanya
Europa
Marroc
Àfrica Subsahariana
Amèrica Llatina
Xina
Total

Total infants
32
10
8
31
4
10
8
103

% s/total
31,07
9,71
7,77
30,10
3,88
9,71
7,76
100

Procedència familiar
Catalunya
Espanya
Europa
Marroc
Àfrica Subsahariana
Amèrica Llatina
Xina
Total

Total infants
0
32
8
33
7
15
8
103

% s/ total
31,06
7,77
32,04
6,80
14,56
7,77
100
17

TOTAL
190.435.27

Aquest curs, en la seva sisena edició, ja és un model d'èxit a Mataró. Té un important ressò social i mediàtic, i
un gran resultat lectiu, tal com reflecteix l'informe detallat dels cursos 2016-17-2018-2019-2020-2021, que
tenim a la vostra disposició.
En aquest cinquè curs varen participar-hi més alumnes dels programats, ja que la Fundació va fer un nou
esforç, suplementari, principalment perquè els infants ens ho reclamaven, a causa de les restriccions i que
encara arrossegaven retards lectius i necessitat de retrobar-se, això ens va fer decidir a ampliar el nombre
d’assistents previstos. Aquest estiu 2021 ha estat el que hem rebut inscripcions de més escoles i IES de
Mataró. Com ja és habitual el curs es va dur a terme al llarg dels mesos de juliol i agost sense cap cost per
als participants.

CRE-2022 Curs de reforç escolar projecte bianual 2021-2022 programes COSPE-D5 de la
Generalitat de Catalunya per a 104 alumnes de 1r i 2n d'ESO, en col·laboració amb 6 IES de Mataró.
El curs, sense cost pels participants, parcialment finançat dins el programa COSPE D5 de la Secretaria
d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, l'estem duent a terme per atendre alumnat
de 1r i 2n d'ESO que pateixen un endarreriment lectiu en assignatures troncals, en molts casos influïts per la
seva procedència familiar d'origen immigrat.
Volem ajudar-los per tal que assoleixin els coneixements lectius necessaris per a acabar els estudis
obligatoris, amb un nivell suficient que els permeti que el seu futur no es vegi negativament condicionat per
un baix domini idiomàtic, singularment del català, i la manca de coneixements bàsics. Aquests cursos són per
a 104 alumnes derivats principalment pels IES de Mataró: Puig i Cadafalch, Damià Campeny, Cinc Sénies,
Laia l'Arquera, Thos i Codina i Alexandre Satorras. Els duem a terme mitjançant professors o mestres
convenientment preparats i titulats per a tal activitat, la qual es fa en el nostre Centre per tal d'afavorir la
barreja d'alumnes de diferents procedències, i així trencar la dinàmica quotidiana i, per tant, la perpetuació de
rols i actituds entre els alumnes que condicionin l'aprenentatge i, també, per aprofitar millor els recursos
propis, els horaris dels professors, i evitar desplaçaments que encareixen el projecte.

Mòduls A.1, B, C COVID-19
Tal com ja hem apuntat més amunt, hem dut a terme el projecte aprovat per la Generalitat, d’impartir els
Mòduls : A.1, 90 hores lectives de llengua catalana en l'àmbit de competències bàsiques, Mòdul B, 15 hores
de coneixement del mercat i dels drets laborals i d’estrangeria i Mòdul C, 15 hores de coneixement de la
societat catalana i el seu entorn, per tal de proporcionar recursos per garantir l’autonomia, la inclusió social i
ajudar a evitar l’exclusió social de les persones estrangeres immigrades. Els usuaris ens van ser derivats per
l’Ajuntament de Mataró i pel Consell Comarcal del Maresme.
En el projecte havíem previst unes ràtios d’assistència tant en la modalitat C1-Presencial com en la modalitat
C2- no presencial, la realitat però va desbordar les nostres previsions i finalment vam atendre un total de 294
alumnes entre les dues modalitats.

Altres esdeveniments remarcables.
Vam rebre de l'Ajuntament de Mataró el Reconeixement de la nostra col·laboració en el Pla Educatiu d'Entorn
de Mataró, així com del bon resultat dels nostres projectes 2021, CIL, FORCOM, Reforç ESO i Mòduls
COVID-19
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Vist tot l'explicat, el Patronat ha considerat que segueixen sent molt bons els resultats d'aquest sisè any
complert d'activitat, no solament per la bona feina duta a terme, que ens ha permès seguir donant-nos a
conèixer àmpliament a Mataró i bona part del Maresme i que ens ha seguit projectant com a una de les
Fundacions de referència en activitats específiques, tal com ens ha confirmat la confiança mostrada per la
Generalitat i els Ens locals i comarcals, sinó sobretot per la positiva i valenta determinació que han mostrat
tots els nostres professionals en el moment de plantar cara a l'adversitat de la pandèmia, per tal de seguir
ajudant a tots els infants, joves, adults i famílies que ens necessiten i confien en nosaltres.
Les perspectives per a l'any vinent 2022 segueixen sent molt positives, tenim la intenció de posar en marxa
nous projectes, sense deixar els que ja estem duent a terme, que ens seguiran impulsant a un creixement
sostingut, i així seguir aportant el nostre ajut als infants i joves de la Comarca.

16 - ALTRE INFORMACIÓ
1)

S’ha ampliat el nombre de membres del Patronat de la Fundació, la qual ampliació ja ha
estat aprovada pel Protectorat, amb les següents incorporacions:
Fàtima Morraja Estrada, vocal
Desirée Porcel Vivas, vocal
Verónica Muñoz Nieto, vocal

2)

Per tant el Patronat en l’actiualitat està format per 6 membres:
Raquel Torres Domínguez, Presidenta
Jordi Roig Reixach, Sotpresident i Tresorer
Arbues Inmuebles SLU, representada per Marta Sala López, Secretaria
Fàtima Morraja Estrada, vocal
Desirée Porcel Vivas, vocal
Verónica Muñoz Nieto, vocal

3) El funcionament de l’òrgan de govern, no ha generat cap despesa de la Fundació.

.

4) L’Entitat no ha tingut acords que no figurin en el balanç.

17 – INVENTARI
Detall de l'inventari de la Fundació.
Concepte
Participacions en la societat GANESHA 2013, S.L.
Terreny Cornellà de Llobregat

Import 2017
58.798,13
181.667,00

.

18 – ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ ALS CRITERIS DEL PLA GENERAL
DE COMPTABILITAT.
L'entitat formula els seus comptes d'acord amb el PGC, aprovat mitjançant Reial Decret 1491/2011, de 24
octubre.
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19 – FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’ha produït cap succés posterior al tancament de l’exercici que hagi de ser recollit en aquests comptes
anuals.

20 – INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT I DRETS D’EMISSIÓ DE GASSOS
D’EFECTE HIVERNACLE
Els òrgans de govern de la fundació, manifesten que en la comptabilitat corresponent a 2021, en
aquests comptes anuals NO hi ha cap partida de naturalesa mediambiental o relacionada amb drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagi de ser inclosa en la Memòria.

21 – INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA "DEURE D'INFORMACIÓ" DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL.
A continuació es detalla el període mitjà de pagament a proveïdors (termini que transcorre des del lliurament
dels béns o la prestació dels serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de l'operació) en l'exercici:

Concepte
Període mitjà de pagament

Número de dies 2021
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Mataró, a 24 de maig de 2022

Raquel Torres Domínguez amb NIF 38835049D
Com a Presidenta

Signat digitalment per:
38835049D RAQUEL TORRES (R:
G66665464)
Data i hora: 30/5/2022 16:56:55

Jordi Roig Reixach amb NIF 37610585
Com a Sot-President i Tresorer

Signat digitalment per:
37610585L JORDI ROIG (R:
G66665464)
Data i hora: 30/5/2022 17:00:43
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