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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 
 

 
Al Patronat de la FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS 

 

 
Opinió 

 
Hem auditat els comptes anuals adjunts de la FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS, que comprenen el 
balanç de situació al 31 de desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en 
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria dels comptes anuals, corresponents a 
l'exercici anual tancat en aquesta data. 

 
Segons la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites a la secció Fonament de 
l’opinió amb excepcions, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS a 31 de 
desembre de 2020, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l'exercici anual 
acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que li és 
d'aplicació i que s’identifica a la nota 2 de la memòria, i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables continguts en el mateix. 

 
 

Fonament de l'opinió amb excepcions 
 

Els ingressos de l’exercici 2020 contenen l’aplicació de la subvenció rebuda de l’Ajuntament de 
Sant Feliu al 2020 per fer front a inversions per un import de 28.138.- euros, que han estat 
registrades comptablement com a immobilitzat. Aquesta subvenció han de ser comptabilitzada i 
amortitzada d’acord a la norma 18 de les normes de registres i valoració del PGC, i per tant la seva 
aplicació a ingressos de l’exercici s’ha de realitzar de forma sistemàtica en funció de les 
amortitzacions dels bens adquirits. En conseqüència el resultat de l’exercici 2020 quedaria reduït 
en 28 mil euros. 

 
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 
d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats, d'acord amb aquestes 
normes, es descriuen més endavant en la secció responsabilitats de l'auditor en relació amb 
l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 

 
Som independents de la FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS de conformitat amb els requeriments d'ètica, 
inclosos els de independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a 
Espanya segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En 
aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni han esdevingut 
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situacions o circumstàncies que, d'acord amb l'establert en la citada normativa reguladora, hagin 
afectat a la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa. 
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 
 
 
Paràgraf d’èmfasi 

 
Considerant la naturalesa jurídica de la Fundació i la situació del sector socio sanitari concertat 
amb l'Administració volem fer ressaltar que malgrat la Fundació presenta un fons de maniobra 
negatiu de 204 mil euros a 31 de desembre del 2020, la seva continuïtat i el pagament puntual de 
les seves obligacions estan garantides pels avals i les aportacions de  l’Ajuntament de Sant Feliu  
de Guíxols. 
Aquestes qüestions no modifiquen la nostra opinió. 

 
 

 
Aspectes més rellevants de l'auditoria 

 
Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional,  
han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria 
dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la  
nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre 
aquests, i no expressem una opinió per separat sobre els mateixos 

 
 

Responsabilitat del Patronat de la Fundació en relació amb els comptes anuals 
 

El Patronat de la Fundació és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera 
que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del 
control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

 
En la preparació dels comptes anuals, el Patronat de la Fundació és responsable de la valoració de 
la capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb l'entitat en funcionament i utilitzant el principi 
comptable d'entitat en funcionament excepte si el Patronat opta per la seva dissolució. 
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ANNEX l DEL NOSTRE INFORME D'AUDITORIA 

 
Addicionalment al que ha estat inclòs en el nostre informe d’auditoria, en aquest Annex incloem 
les nostres responsabilitats respecte a l’auditoria dels comptes anuals. 

 
Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals 

 
Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes a 
Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme 
professional durant tota l'auditoria, i, a l’hora, Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció 
material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments 
d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada  
per proporcionar una base per a la nostra opinió. 
El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una 
incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 

 
Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la  
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

 
Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada i a l’hora, concloem sobre si és 
adequada la utilització, pel Patronat de la Fundació, del principi comptable d'entitat en 
funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no 
una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes 
significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament. Si 
concloem que existeix una incertesa material, se’ns requereix que ho ressaltem en el nostre 
informe d'auditoria en relació amb la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, 
si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres 
conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins avui del nostre informe d'auditoria. 
No obstant això, els fets o condicions futurs podrien ser la causa que la Fundació deixi de ser una 
entitat en funcionament. 

 
També avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una 
manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

 
Ens comuniquem amb el Patronat de la Fundació en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i  
el moment de realització de l'auditoria planificats i fets rellevants fruit del nostre treball 
d'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el 
transcurs de l'auditoria. En aquest sentit hem de manifestar que no s’han detectat riscos 
significatius. 
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      FUNDACIO GUÍXOLS SURIS 
BALANÇ DE SITUACIÓ 

A 31 DE DESEMBRE 2020 

 
 

ACTIU 
Notes 

memòria
Exercici 2020 Exercici 2019

A)  ACTIU NO CORRENT 3.915.420,28 4.104.035,49

I. Immobilitzat Intangible 5.1 567,49 1.934,65

Aplicacions Informàtiques 567,49 1.934,65

II. Immobilitzat Material 5.2 3.914.852,79 4.102.100,84

Terrenys i construccions 3.691.486,82 3.886.610,94

Instal·lacions, maquinària i utillatge 159.627,46 165.826,94

Mobiliari i equips per a processaments d'informació 63.738,51 49.662,96

III. Inversions immobiliàries 5.3 0,00 0,00

Inversions en construccions 0,00 0,00

B - ACTIU CORRENT 839.872,38 640.231,75

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 6 830.045,96 622.929,91

Usuaris i deutors per  vendes i prestacions de serveis 592.895,74 510.274,85

Altres deutors 237.150,22 112.655,06

V. Inversions financeres a curt termini 6 7.048,00 11.078,00

Instruments de patrimoni 6.358,00 10.388,00

Altres actius financers 690,00 690,00

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 7 2.778,42 6.223,84

Tresoreria 2.778,42 6.223,84

TOTAL ACTIU (A+B) 4.755.292,66 4.744.267,24  
 

 
 

 
 

PATRIMONI NET I PASSIU 
Notes 

memòria
Exercici 2020 Exercici 2019

A) PATRIMONI NET 3.711.393,00 3.910.615,02

A-1) Fons propis 8 82.439,43 58.862,45

I. Fons dotacional o fons propis 549.631,15 549.631,15

IV. Excedents d'exercicis anteriors -490.768,70 -516.499,82

 Resultat d'exercicis anteriors -490.768,70 -516.499,82

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3 23.576,98 25.731,12

A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts 9 3.628.953,57 3.851.752,57

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 28.000,00

I. Provisions a llarg termini 10 0,00 28.000,00

Altres provisions 0,00 28.000,00

C) PASSIU CORRENT 1.043.899,66 805.652,22

III. Deutes a curt termini 10 585.337,48 403.945,07

Deutes amb entitats de crèdit 585.337,48 403.945,07

V. Creditors per activitatss i altres comptes a pagar 10 458.562,18 401.707,15

    Proveïdors 164.248,27 165.091,54

    Creditors varis i proveïdors d'immobilitzat 67.319,91 24.464,08

    Personal (Remuneracions pendents de pagament) 87.424,31 78.069,22

    Altres deutes amb les Administracions Públiques 139.569,69 134.082,31

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.755.292,66 4.744.267,24
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FUNDACIO GUÍXOLS SURIS 
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  

A 31 DE DESEMBRE DE 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pèrdues i Guanys 
Notes 

memòria
Exercici 2020 Exercici 2019

A) OPERACIONS CONTINUADES

 1. Ingressos per les activitats 12.1 3.730.270,33 3.530.639,75

 4. Aprovisionaments 12.2 -586.983,74 -742.741,55

 6. Altres Ingressos d'Explotació 12.1 679.300,91 430.837,78

 7. Despeses de personal 12.2 -3.299.815,92 -3.037.254,81

 8. Altres despeses d'explotació 12.2 -506.781,88 -323.124,73

 9. Amortització de l'immobilitzat 5.2-5.3 -260.829,61 -258.348,08

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats 9 222.799,00 430.834,51

11. Excés de provisions 5.3-10 28.000,00 0,00

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 5.3-6 36.000,00 0,00

13. Altres Resultats -3.719,10 -2.056,82

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 38.239,99 28.786,05

14. Ingressos financers 210,91 631,89

15. Despeses Financeres 12.2 -10.843,92 -2.433,82

16. Variació de valor raonable en instruments fiancers 6 -4.030,00 -1.253,00

II) RESULTAT FINANCER -14.663,01 -3.054,93

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 23.576,98 25.731,12

17. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 3 23.576,98 25.731,12
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FUNDACIÓ GUÍXOLS SURIS  

EXERCICI TANCAT A 31.12.2020 
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI 

 

 

 

  

Notes de Exercici Exercici 

la 
Memòria 

2020 2019 

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 3  23.576,98 25.731,12 

Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net     

I. Per valoració instruments financers     

1. Actius financers disponibles per a la venda     

2. Altres ingressos/despeses     

II. Per cobertures de fluxos d'efectiu     

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts   36.569,71 

IV.  Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos     

V. Efecte Impositiu     

VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per la venda    

B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN PN    36.569,71 

Transferències al compte de pèrdues i guanys     

VII. Per valoració instruments financers     

1. Actius financers disponibles per a la venda     

2. Altres ingressos/despeses     

VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu     

IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts 9  (222.799,00) (430.834,51) 

X. Efecte Impositiu     

XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per la venda      

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS   (222.799,00) (430.834,51) 

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS   (199.222,02) (368.533,68) 



 
 

FUNDACIÓ GUÍXOLS SURIS 
Plaça Miquel Murlà, s/n, 17220 Sant Feliu de Guíxols 
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  ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
Fons 
total 

Resultats 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat de 
l'exercici 

Subvencions 
donacions i 

llegats rebuts 
Total 

A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018 549.631,15 (518.050,42) 1.550,60 4.246.017,37 4.279.148,70 

I. Ajustos per canvis de criteri de l'exercici 2018           

II. Ajustos por errors de  l'exercici 2018       

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019 549.631,15 (518.050,42) 1.550,60 4.246.017,37 4.279.148,70 

I. Total ingressos i despeses reconegudes     25.731,12 (394.264,80) (368.533,68) 

II. Operacions amb socis o propietaris           

1. Augments de capital           

2. (–) Reduccions de capital           

3. Altres operacions amb socis o propietaris           

III. Altres variacions del patrimoni net       

1. Aplicació del Resultat   1.550,60 (1.550,60)    

C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019 549.631,15 (516.499,82) 25.731,12 3.851.752,57 3.910.615,02 

I. Ajustos per canvis de criteri a l'exercici 2019           

II. Ajustos per errors de l'exercici 2019       

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020 549.631,15 (516.499,82) 25.731,12 3.851.752,57 3.910.615,02 

I. Total ingressos i despeses reconegudes    23.576,98 (222.799,00) (199.222,02) 

II. Operacions amb socis o propietaris            

1. Augment de capital           

2. (–) Reduccions de capital            

3. Altres operacions amb socis o propietaris           

III. Altres variacions del patrimoni net       

1. Aplicació del Resultat    25.731,12 (25.731,12)    

E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020 549.631,15 (490.768,70) 23.576,98 3.628.953,57 3.711.393,00 
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Notes Exercici 2020 Exercici 2019

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 3 23.576,98 25.731,12

2. Ajustos del resultat 20.663,62 -172.264,24

Amortització de l'immobilitzat (+) 5.2-5.3 260.829,61 258.348,08

Variació de provisions (+/-) 10 -28.000,00 -1.579,74

Imputació de subvencions (-) 9 -222.799,00 -430.834,51

Resultat per baixes i  alienacions de l'immobilitzat (+/-) 0,00 0,00

Resultat per baixes i  alienacions d'instruments financers (+/-) 0,00 0,00

Ingressos financers (-) -210,91 -631,89

Despeses financeres (+) 12.2 10.843,92 2.433,82

Altres ingressos i  despeses 0,00 0,00

3. Canvis al capital corrent 35.161,39 181.890,68

Deutors i  altres comptes per cobrar (+/-) 6 -207.216,05 -60.496,60

Altres actius corrents (+/-) 6 4.030,00 1.253,00

Creditors i  altres comptes per pagar (+/-) 10 56.855,03 -66.557,08

Altres passius corrents (+/-) 10 181.492,41 307.691,36

Altres passius no corrents (+/-) 10 0,00 0,00

4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació -10.633,01 -1.801,93

Pagament d'interessos (-) 12.2 -10.843,92 -2.433,82

Cobrament d'interessos (+) 12.2 210,91 631,89

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) 68.768,98 33.555,63

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagament per inversions (-) -72.214,40 -36.569,71

Immobilitzat  Intangible i  Material 5.2-5.3 -72.214,40 -36.569,71

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7) -72.214,40 -36.569,71

C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 0,00 36.569,71

Emissió d'instruments de patrimoni 0,00 0,00

Subvencions, donacions i  legats rebuts 0,00 36.569,71

10. Cobrament i pagament de passiu financer 0,00 -42.222,06

a) Emissió 0,00 0,00

Altres deutes (+) 0,00 0,00

b) Devolució i amortització 0,00 -42.222,06

11. Pagaments per dividends i remun. i altres instruments de patrimoni 0,00 0,00

12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11) 0,00 -5.652,35

D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D) -3.445,42 -8.666,43

Efectiu o equivalents  al començament de l'exercici 7 6.223,84 14.890,27

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 7 2.778,42 6.223,84  

FUNDACIO GUÍXOLS SURIS 
ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU  
A 31 DE DESEMBRE DE 2020 
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Memòria abreujada de l’exercici 2020 

 
 

1. Activitat de l’entitat 

 
Al 1855 D. Juan Surís Llorens va entregar un llegat amb la finalitat de crear un servei de beneficència 
per als pobres de la població de Sant Feliu de Guíxols.  
 
Amb aquest llegat, al 1906 es va fundar el Casal-Asil per a gent gran de Sant Feliu de Guíxols. 
Posteriorment, mitjançant escriptura notarial del dia 9 de setembre de 1987, es va adaptar el 
funcionament del referit Casal-Asil a les disposicions legals, passant a anomenar-se, Fundació Privada 
Asil Surís.  
 
En data 26 de juny de 2006 i 27 d’octubre de 2009 es va dur a terme la modificació dels Estatuts de la 
Fundació per a adequar el marc organitzatiu i fundacional d’aquesta entitat als objectius plantejats per 
tal de poder continuar respectant la voluntat del fundador.  
 
En data 15 d’octubre de 2013 es va modificar la seva denominació social, fins al moment Fundació 
Privada Asil Surís, per la de Fundació Guíxols Surís.  
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Família (DTASiF) l’any 2020 va comunicar a la Fundació 
Guíxols Surís, la impossibilitat de ser titular d’un nou conveni interadministratiu (a partir de l’1 de gener 
de 2021) i la voluntat de concertar les places del centre “Sant Feliu de Guíxols Gent Gran” (80 places 
del servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent i 20 places del 
servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent) amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols, atès que els nous convenis amb el Departament només s’han de subscriure amb ens 
locals territorials, com el cas dels Ajuntaments.  
 
En aquest sentit, el Patronat de la Fundació, en la sessió de data 20 de novembre de 2020, va acordar 
traspassar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la titularitat dels serveis inscrits al Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Família de 
residència assistida amb el número S00767 i de centre de dia amb el número S05815. 
 
Fruit d’aquesta subscripció del referit conveni interadministratiu (mitjançant el qual l’Ajuntament serà 
receptor de l’aportació de la Generalitat per les places concertades) i per regular la relació jurídica entre 
la Fundació i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el 29 gener de 2021, el Patronat, en sessió 
extraordinària, va adoptar per unanimitat l’acord de modificació  puntual dels Estatuts de la Fundació 
Guíxols Surís per a l’establiment de la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols. Finalment, els Estatuts han estat modificats en aquest sentit en data 5 de febrer de 2021. 
 
El seu domicili fundacional es troba a la plaça Miquel Murlà s/n de Sant Feliu de Guíxols (Girona).   
 
La Fundació, segons els seus estatuts, té per finalitat l’atenció social especialitzada en règim residencial 
de la gent gran i de les persones amb dependència a Sant Feliu de Guíxols. 
 
La seva activitat es concreta en la de RESIDÈNCIA ASSISTIDA, servei d'acolliment, amb caràcter 
permanent i d'assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària, que dóna cobertura a gent 
gran dependent, majoritàriament de Sant Feliu de Guíxols. 
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La Fundació Guíxols Surís és titular de la Residència Surís, així com d’altres edificis llegats i gestiona 
actualment el Centre Sant Feliu de Guíxols Gent Gran, sent el seu titular l'Ajuntament de Sant Feliu, que 
es va cedir en ús per a ser gestionada per la Fundació a partir de l’1 de gener de 2014 . 
 

 
 Activitat, tipologia i nombre de places 

 La finalitat de l’activitat és la d’assegurar el dret de la gent gran i de les persones amb dependència a 
Sant Feliu de Guíxols a viure dignament durant la seva estada al nostre establiment, contribuint al seu 
benestar mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i socials, i garantint l’accés 
universal i els estàndards de qualitat òptims. Desenvolupa la seva activitat en dos centres: la Residència 
Surís i el Centre Sant Feliu de Guíxols Gent Gran. 

 
 Ambdós establiments estan inscrits en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) 

del Departament de Treball, Afers Socials i Família. La Residència Surís amb el número de registre 
S03959. I pel que fa al Centre Sant Feliu de Guíxols Gent Gran, la  Residència assis t ida amb el 
núm. S00767 i el Centre de Dia amb el núm. S05815. 

 
  Són serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent i d'assistència integral a les activitats 

bàsiques de la vida diària, que donen cobertura a la gent gran de Sant Feliu de Guíxols que ho 
necessita. 

 
 Les places que es disposen i la seva tipologia són les següents: 
 

  SFGGG CD SFGGG Surís GG 

  2020 2020 2020 

SISPAP – Places 80 20 32 

Places Privades 10 10 32 

TOTAL 90 30 64 

 
 

 Tipologia dels usuaris/àries atesos 

 La tipologia d’usuaris/àries de les residències són persones grans que no tenen un grau d’autonomia 
suficient per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, que necessiten constant atenció i 
supervisió i que per les seves circumstàncies sociofamiliars requereixen de la substitució de la llar. 

 
 Els usuaris/àries del Centre de Dia són persones grans amb dependència, l’atenció de les quals es 

complementarà en el seu entorn familiar. 
 
 

 Cartera de serveis 

S’ofereix serveis necessaris per a garantir un correcte: 
 

 Allotjament 

 Servei propi d’alimentació. 
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 Acolliment i convivència. 

 Atenció a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia. 

 Dinamització sociocultural. 

 Servei propi de bugaderia i repàs de roba. 

 Higiene personal. 

 Suport social. 

 Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de la relació entre el/la resident i la seva família. 

 Assistència sanitària (mèdica, infermeria, fisioteràpia). 

 
 Els serveis complementaris són: 
 

 Perruqueria 

 Podologia 

 Acompanyaments externs 

 Marcatge de roba 

 Menú acompanyant 

 Servei religiós 

 

 Activitats assistencials 

El treball interdisciplinar és la metodologia habitual en el Surís. Aquest implica la participació de 
representants de totes les disciplines que configuren l‘atenció directa a la persona gran i a la seva 
família, que treballen en equip orientats cap a un objectiu comú consensuat.   

  
El pla individualitzat d‘atenció integral (PIAI) per a cadascun dels usuaris elaborat de manera 
interdisciplinar, constitueix l‘element bàsic de les intervencions assistencials del nostre centre.   
  
Es realitza una valoració biopsicosocial de cada nou usuari i dissenyant un pla terapèutic personalitzat 
(PIAI) que engloba tant aspectes de la malaltia i tractament, com l‘entorn familiar i activitats a emprendre 
per tal de millorar o mantenir les seves capacitats. L‘equip es reuneix setmanalment per realitzar, previ 
acord dels usuaris que es tractaran, les reunions per a la realització del PIAI.  
  
Es disposa de programes que garanteixen la resposta adequada a la diversitat de necessitats i 
interessos existents entre els diferents usuaris. Els protocols com a element metodològic garanteixen 
respostes estandarditzades, l‘homogeneïtat i l‘execució de les activitats i, per tant, el compliment dels 
objectius.  
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 Quantificació de l’activitat assistencial 

 

SURÍS GG SFGGG SURÍS GG SFGGG

2020 2020 2019 2019

Places 64 90 64 90

Ingressos 12 9 18 16

Altes 21 16 18 15

Estades 21.536 31.446 23.077 32.810

Estada mitjana 1.025,50 1.965,40 1.282,10 2.187,30

Ocupació 91,90% 95,50% 98,80% 99,90%  

 

 Nivells de dependència dels residents 

 
La Fundació elabora anualment una memòria assistencial a on es presenten les actuacions que es 
porten duent a terme des de fa anys junt amb d’altres que tot just s’han iniciat a l’exercici. 

 

 

Efectes econòmics del Covid 19 en l’activitat de la Fundació 

Tal i com s’indica en aquesta nota 1 de la memòria, la Fundació, té per finalitat l’atenció social 
especialitzada en règim residencial de la gent gran i de les persones amb dependència al terme 
municipal de Sant Feliu de Guíxols. Desenvolupa la seva activitat en dos centres: la Residència Surís i 
el Centre Sant Feliu de Guíxols Gent Gran, que es concentra en els serveis de  Residència Assistida i 
Centre de Dia, per tant, en cap moment de l’exercici 2020, ha deixat de realitzar assistència social, amb 
els professionals assistencials presents a les seves instal·lacions. El que sí que ha dut a terme, igual 
que s’ha fet a altres centres residencials, és cessar l’activitat del Centre de Dia des del 13 de març fins 
al 10 de novembre del 2020 per indicació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La 
Fundació en diversos moments de la pandèmia va haver de modificar horaris, fer canvis de lloc de 
treball, denegar formació, denegar vacances i dies de lliure disposició.  
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En relació a l’activitat realitzada per la Fundació durant el 2020, aquesta no es comparable amb els 
exercicis precedents, degut a la  pandèmia COVID-19. Per tant podem dir que durant l’exercici 2020, tot 
i no haver patit dins els centres una afectació significativa de la pandèmia Covid-19, sí que ha vist 
alterat el seu funcionament diari en quant a: 

 Implementació dels protocols del Departament de Salut, Catsalut i la normativa publicada en 
relació a la pandèmia. 

 Aplicació de les mesures de protecció vigents en relació a la pandèmia (compra d’equips de 
material de protecció-EPI’s) 

 Reordenació del Centre per garantir una atenció sanitària adequada, separant circuits en funció 
de sospita o no d’usuari infectat per coronavirus. 

Les restriccions imposades per l’impacte de la Covid-19, també han perjudicat les altres activitats 
complementàries que realitza la Fundació, com és el servei de podologia, perruqueria i transport..  

En la part econòmica, segons disposa el Decret Llei 39/2020 de 3 de novembre, s’han articulat una 
sèrie de mesures extraordinàries de caràcter social per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19 que han compensat i millorat la davallada important de l’ocupació del Centre.  
 
Igualment, la Covid-19 ha generat un important increment de les despeses en diferents partides del 
compte de pèrdues i guanys, com ara, aprovisionaments (EPI’s) i despeses de personal, tot i així, el 
resultat final ha estat equilibrat.  

Les repercussions econòmiques en el compte de pèrdues i guanys dels canvis a l’activitat s’expliquen a 
la nota 12 d’ingressos i despeses. 

 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 

 
Els presents Comptes Anuals han estat preparats a partir del Registres Comptables de la Fundació a 31 
de desembre de 2020. La comptabilitat és mantinguda de forma mecanitzada i d'acord als principis i 
normes de valoració establertes pel Pla General de Comptabilitat de les Fundacions. 

 

2.1. Imatge fidel 

Els Comptes Anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables de l’entitat i s’hi han 
aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i dels resultats de la Fundació.  
 
 
 

2.2. Principis comptables aplicats 

En la preparació del Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys adjunts, han estat aplicats els 
principis comptables obligatoris establerts al Pla General de Comptabilitat de les Fundacions, estant 
inclòs el principi d'entitat en funcionament. En aquest sentit cal considerar que l’òrgan superior de la 
Fundació, el Patronat, està format íntegrament per representants de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, que efectua aportacions anualment amb la finalitat de garantir la continuïtat en la gestió i fer 
front a les obligacions derivades de l’activitat. Així mateix efectua les aportacions necessàries per les 
inversions i manteniment del centres.   
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2.3. Comparació de la informació 

Es presenta el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvis en el Patrimoni 
Net, i l’Estat de Fluxos d’Efectiu, pels exercicis 2020 i 2019, d’acord amb l’estructura fixada en el Pla 
General de Comptabilitat de les Fundacions de manera que resulten comparables entre sí.  

 
2.4. Elements recollits a diverses partides 

No existeixen elements patrimonials recollits en dues o més partides del Balanç de Situació ni del 
Compte de Pèrdues i Guanys a excepció dels passius financers a llarg termini, que per l’import del 
venciment a curt termini figuren registrats com a passiu corrent, tal i com es detalla a la nota 10. 

 

 
2.5. Canvis en criteris comptables 

 Durant l’exercici 2020 no s’han produït canvis en els criteris comptables respecte els aplicats en 
l’exercici 2019 per la Fundació.  

 

 
2.6. Correcció d’errors 

En l’elaboració dels presents comptes anuals abreujats no s’ha posat de manifest l’existència d’errors 
significatius que facin necessària la modificació dels imports reflectits en els comptes anuals simplificats 
de l’exercici 2019. 
 
 

3.  Aplicació de resultats 

La proposta de resultat és la següent: 
 

  

BASE DE REPARTIMENT Euros

Saldo compte de pèrdues i guanys 23.576,98

Total 23.576,98

APLICACIÓ Euros

Resultats negatius d'exercicis anteriors 23.576,98

Total 23.576,98
 

 
 

4. Normes de registre i valoració 

Per a elaborar els comptes anuals per a l'exercici 2020, s’han utilitzat principalment les normes de 
valoració següents: 

 

4.1. Immobilitzacions intangibles 

Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d’adquisició. Els impostos indirectes no 
recuperables formen part del preu d'adquisició, al igual que les despeses financeres meritades per 
aquells elements que necessitin per la seva posada en marxa un període de temps superior a un any. 
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Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les 
pèrdues per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat. 

 

 
4.2. Immobilitzacions materials 

Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment d’acord amb el preu d’adquisició. En 
el preu d’adquisició s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l’entrada en funcionament 
del bé, els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de desmantellament i retirada. 
Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les 
pèrdues per deteriorament reconegudes. 

S'inclou dintre de l'immobilitzat material un centre cedit en ús per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

Els elements d’immobilitzat material s’amortitzen de forma lineal basat en la seva vida útil.  
 

Concepte Coeficient 2020 Coeficient 2019 

Edificis i altres construccions 3,33% 3,33% 

Altre immobilitzat material 10% 10% 

Equips processos informàtics 25% 25% 

 

La Fundació no disposa al tancament de l’exercici d’arrendaments qualificats com a financers ni com a 
operatius. 

 

4.3. Inversions immobiliàries 

En aquest epígraf s'inclouen els actius no corrents que són immobles de la Fundació i que es posseeixen 
per obtenir rendes. 

Els béns compresos en les inversions immobiliàries es valoren inicialment d’acord amb el preu 
d’adquisició. En el preu d’adquisició s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l’entrada 
en funcionament del bé, els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de 
desmantellament i retirada.  

Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les 
pèrdues per deteriorament reconegudes. 

Els edificis inclosos a les inversions immobiliàries s’amortitzen de forma lineal basat en la seva vida útil.  

 Edificis i construccions 3,33% 

 
 
4.4. Instruments financers 

 La Fundació, atesa la seva naturalesa i activitat disposa dels següents instruments financers, classificats 
d'acord amb les categories establertes pel Pla General de Comptabilitat: 
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4.4 a) Actius Financers 

 

 Actius financers a cost amortitzat 

Figuren classificats en aquesta categoria, tots aquells actius recollits en el balanç de situació 
originats tant pels crèdits per operacions comercials, derivats de la prestació de serveis 
realitzada per la Fundació com els crèdits per operacions no comercials derivades d’altres 
operacions no vinculades directament a l’activitat de la Fundació. 

Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són 
reconeguts a cost amortitzat. El reconeixent dels interessos meritats, cas de produir-se, 
s’efectua en funció del seu tipus d’interès efectiu, i si és el cas, la provisió per deteriorament, es 
registra directament en el compte de pèrdues i guanys. 

L’interès efectiu es correspon amb el tipus d’actualització que iguala el desemborsament inicial 
de l’instrument financer amb la seva totalitat de fluxos d’efectiu estimats fins al seu venciment. 

 Instruments de patrimoni 

Figuren classificats en aquesta categoria, tots aquells actius recollits en el balanç de situació 
originats per la tinença de drets sobre el patrimoni net d'entitats que no tenen la consideració 
de parts vinculades. 

La Fundació ha optat per registrar i valorar aquests actius financers -accions- segons els 
principis comptables obligatoris establerts al Nou Pla General de Comptabilitat de les 
Fundacions (per a Fundacions de Gran dimensió) com a "Actius financers mantinguts per a 
negociar", atenent a la finalitat i destí dels mateixos. 

 Baixa d’actius financers 

Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els 
riscos i les avantatges inherents a la propietat de l’ actiu financer.   

 

 

4.4 b) Passius Financers  
 

 Passius financers a cost amortitzat 

Figuren classificats en aquesta categoria els dèbits per operacions comercials que s’originen en 
la compra de bens i serveis per operacions comercials derivades de l’activitat de la Fundació, 
així com els dèbits per operacions no comercials, derivades d’altres operacions no vinculades 
directament a l’activitat de la Fundació. 

Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació 
rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, registrant-se 
posteriorment pel seu cost amortitzat. 

 

 Baixa de passius  financers 

Els passius financers es donen de baixa del balanç quan l’obligació s’ha extingit.   

Les despeses financeres acreditades pels deutes amb entitats de crèdit i altres organismes, són 
imputades a resultats. 
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4.5. Impostos sobre beneficis 

D’acord amb el que preveu l’article 9.3 a) de la Llei de l’Impost sobre Societats, la Fundació es troba  
acollida a la llei 49/2002 del regim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa, i per tant té la 
consideració d’entitat parcialment exempta de l’Impost sobre Societats, pel que no que no està subjecte 
a tributació les rendes derivades de les activitats que constitueixin l’objecte de la Fundació.  

 

4.6. Ingressos i despeses 

Els ingressos i les depeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre o pagar i 
representen els imports a cobrar o pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts en el 
marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, devolucions, impost sobre el valor afegit i altres impostos 
relacionats amb les operacions. A aquests efectes, l' ingrés i la despesa es produeix en el moment que 
s'entenguin o es rebin cedits els riscos i beneficis amb independència del moment en què es produeixi el 
corrent monetari financer que se’n deriva. 

 
4.7. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions es reconeixen inicialment pel seu valor raonable quan hi ha una seguretat raonable que 
la subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les condicions establertes, incrementant directament 
el patrimoni net.  

Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i racional 
de forma relacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 

Les subvencions registrades corresponen a l‘immoble cedit en ús per l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols per que sigui gestionat per la Fundació Guíxols Surís,  sense contrapartida econòmica. 

Els elements d'immobilitzat rebuts per part del cessionari es registren comptablement en funció de la 
seva naturalesa, tot i no ser-ne propietaris: per tant es consideren com Immobilitzat material, 
independentment de la propietat. 

Aquests elements d'immobilitzat cedits en ús es van valorar inicialment en funció del seu valor raonable 
en el moment de la cessió. 

El reconeixement comptable d'aquests actius implica el reconeixement simultani d'una contrapartida que, 
en aquest cas, en valoració inicial es considerada com a un ingrés directament imputat en el patrimoni 
net. 

 
4.8. Transaccions entre parts vinculades 

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si 
s’escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra la diferència 
atenent a la realitat econòmica de l’operació. 
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5. Immobilitzat Immaterial, Material i Inversions Immobiliàries 

 

5.1 Immobilitzat Intangible 

Els moviments dels saldos que componen l'epígraf d’immobilitzat intangible del balanç de situació ha estat 
el següent: 

 

Saldo Saldo

31.12.2018 31.12.2019

Aplicacions informàtiques 7.492,69 0,00 7.492,69

A. A. Aplicacions informàtiques -4.190,88 -1.367,16 -5.558,04

Total Aplicacions informàtiques 3.301,81 -1.367,16 1.934,65

Saldo Saldo

31.12.2019 31.12.2020

Aplicacions informàtiques 7.492,69 0,00 7.492,69

A. A. Aplicacions informàtiques -5.558,04 -1.367,16 -6.925,20

Total Aplicacions informàtiques 1.934,65 -1.367,16 567,49

Concepte Altes

Concepte Altes

 
 
 
Les aplicacions informàtiques, que es troben totalment amortitzades al tancament de l’exercici per import 
de 2.026,21 euros, van ser traspassades l’any 2014 des del Consorci Suris Sant Feliu Gent Gran a la 
Fundació Guíxols Surís, degut a que la Fundació va assumir la gestió de l’activitat que fins a 31 de 
desembre de 2013 havia portat a terme el Consorci. 
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5.2 Immobilitzat material 

El moviment dels saldos que componen l'epígraf d'Immobilitzat material del balanç de situació ha estat el 
següent: 

 

Saldo Saldo

31.12.2018 31.12.2019

1.283.700,13 0,00 1.283.700,13

-1.141.852,66 -6.596,64 -1.148.449,30

141.847,47 -6.596,64 135.250,83

533.859,29 13.008,39 546.867,68

-373.323,28 -21.565,15 -394.888,43

160.536,01 -8.556,76 151.979,25

87.210,91 566,39 87.777,30

-80.537,42 -800,92 -81.338,34

6.673,49 -234,53 6.438,96

16.162,95 710,85 16.873,80

-8.544,15 -920,92 -9.465,07

7.618,80 -210,07 7.408,73

15.853,39 0,00 15.853,39

-15.853,39 0,00 -15.853,39

0,00 0,00 0,00

152.072,83 21.267,26 173.340,09

-121.782,41 -5.796,73 -127.579,14

30.290,42 15.470,53 45.760,95

24.289,97 1.016,82 25.306,79

-19.074,29 -2.330,49 -21.404,78

5.215,68 -1.313,67 3.902,01

5.000.169,03 0,00 5.000.169,03

-1.032.381,60 -216.427,32 -1.248.808,92

3.967.787,43 -216.427,32 3.751.360,11

7.113.318,50 36.569,71 0,00 7.149.888,21

-2.793.349,20 -254.438,17 0,00 -3.047.787,37

4.319.969,30 -217.868,46 0,00 4.102.100,84

Altes BaixesConcepte

Total Amort. Acum. Immob. 

IMMOBILITZAT MATERIAL NET

A.A. de E.P.I.

Total Equips proc. d'informació 

Total Edificis en ús Net

Total Immobilitzat Material 

Edificis en ús

A.A. de Edifici en ús

Total Mobiliari Net

Equips per a processos 

Mobiliari

A.A. de Mobiliari

A.A. Altres instal·lacions

Total Altres instal·lacions

Total Utillatge Net

Altres instal·lacions

Utillatge

A.A. de Utillatge

A.A. de Maquinària

Total Maquinària Neta

Total Instal·lacions Tècniques 

Maquinària

Instal·lacions Tècniques

A.A. de Instal·lacions Tècniques

A.A. Construccions

Total Construccions Netes

Construccions
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Saldo Saldo

31.12.2019 31.12.2020

1.283.700,13 28.134,32 1.311.834,45

-1.148.449,30 -6.831,12 -1.155.280,42

135.250,83 21.303,20 156.554,03

546.867,68 1.284,66 548.152,34

-394.888,43 -22.475,28 -417.363,71

151.979,25 -21.190,62 130.788,63

87.777,30 17.907,29 105.684,59

-81.338,34 -2.368,35 -83.706,69

6.438,96 15.538,94 21.977,90

16.873,80 458,68 17.332,48

-9.465,07 -1.006,48 -10.471,55

7.408,73 -547,80 6.860,93

15.853,39 3.851,43 19.704,82

-15.853,39 -192,54 -16.045,93

0,00 3.658,89 3.658,89

173.340,09 17.750,02 191.090,11

-127.579,14 -7.280,60 -134.859,74

45.760,95 10.469,42 56.230,37

25.306,79 2.828,00 28.134,79

-21.404,78 -2.880,76 -24.285,54

3.902,01 -52,76 3.849,25

5.000.169,03 0,00 5.000.169,03

-1.248.808,92 -216.427,32 -1.465.236,24

3.751.360,11 -216.427,32 3.534.932,79

7.149.888,21 72.214,40 0,00 7.222.102,61

-3.047.787,37 -259.462,45 0,00 -3.307.249,82

4.102.100,84 -187.248,05 0,00 3.914.852,79

Altes BaixesConcepte

Total Amort. Acum. Immob. 

IMMOBILITZAT MATERIAL NET

A.A. de E.P.I.

Total Equips proc. d'informació 

Total Edificis en ús Net

Total Immobilitzat Material 

Edificis en ús

A.A. de Edifici en ús

Total Mobiliari Net

Equips per a processos 

Mobiliari

A.A. de Mobiliari

A.A. Altres instal·lacions

Total Altres instal·lacions

Total Utillatge Net

Altres instal·lacions

Utillatge

A.A. de Utillatge

A.A. de Maquinària

Total Maquinària Neta

Total Instal·lacions Tècniques 

Maquinària

Instal·lacions Tècniques

A.A. de Instal·lacions Tècniques

A.A. Construccions

Total Construccions Netes

Construccions
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En data 16 de desembre de 2013 la Fundació Guíxols Surís va comunicar al Consorci Surís Sant Feliu 
Gent Gran la finalització, el 31 de desembre de 2013, de la gestió de l’activitat de la Residència Surís i la 
revocació de la cessió d’ús dels béns mobles i immobles de la Residència Surís.  
 

Els elements d’actiu traspassats l’any 2014 dins l’immobilitzat material per valor net de 5.000.169,03 
euros provenien del Consorci Surís Sant Feliu Gent Gran i corresponien a la cessió en ús del Centre Sant 
Feliu de Guíxols Gent Gran, a favor de la Fundació Guíxols Surís, aprovada el 23 de desembre de 2013 
per acord de Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, si bé aquesta cessió no ha estat formalitzada 
fins a la data.  

Aquests traspassos del Consorci Surís Sant Feliu Gent Gran presentaven elements d’actiu totalment 
amortitzats per import de 717.812,93 euros. 

 

A 31 de desembre de 2020 i 2019 els elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats 
ascendeixen a 1.635.851,63 euros. El detall és el següent: 
 

2020 2019

Edificis i construccions 1.085.803,63 1.085.803,63

Instal·lacions tècniques 323.390,61 323.390,61

Equipaments mèdics 79.633,89 79.633,89

Utillatge 7.189,28 7.189,28

Altres Instal·lacions 15.853,39 15.853,39

Mobiliari 107.804,57 107.804,57

Equips informàtics 16.176,26 16.176,26

1.635.851,63 1.635.851,63

Descripció

Total  
 
 

5.3 Inversions immobiliàries 

El moviment dels saldos que componen l'epígraf d'Inversions immobiliàries del balanç de situació ha estat 
el següent: 

 

Concepte 
Saldo  

31.12.2018 
Altes 

Saldo  
31.12.2019 

Inversions en construccions 85.705,02  85.705,02 

A. A. de Inversions en construccions (83.162,27) (2.542,75) (85.705,02) 

Total Inversions Immobiliàries 2.542,75 (2.542.75) 0,00 

 

Concepte 
Saldo  

31.12.2019 
Altes 

Saldo  
31.12.2020 

Inversions en construccions 85.705,02  85.705,02 

A. A. de Inversions en construccions (85.705,02)  (85.705,02) 

Total Inversions Immobiliàries 0,00  0,00 

 



 
 

FUNDACIÓ GUÍXOLS SURIS 
Plaça Miquel Murlà, s/n, 17220 Sant Feliu de Guíxols 

  
   
 

19 
 

 

 
Les inversions immobiliàries a 31 de desembre de 2020 estan totalment amortitzades. Aquesta partida  
contempla el valor net de 5 finques, propietat de la Fundació, que actualment estan llogades. 
  
El detall de les finques és el següent: 
 

Edificis
Cost 

Adquisició (*)

Amortització 

Acumulada

Valor net a 

31.12.2020

Edifici, carrer Algavira 167 27.881,51 -27.881,51 0,00

Edifici, carrer Algavira 165 12.362,47 -12.362,47 0,00

Edifici, carrer Sant Domènech 155 12.954,56 -12.954,56 0,00

Edifici, carrer Santa Magdalena 60 23.897,42 -23.897,42 0,00

Edifici, carrer Alba 42 8.609,06 -8.609,06 0,00

Total Inversions Immobiliàries 85.705,02 -85.705,02 0,00  
(*) Cost d’adquisició: valor comptable en el moment del registre als estats financers de la donació. 

 
L’estat de les finques ubicades al carrer Algavira, 167 i al carrer Alba, 42 és precari. Per garantir l’obtenció 
dels rendiments econòmics derivats de les finques, ja sigui per l’arrendament o per la venda de les mateixes, 
la Fundació havia registrat en exercicis anteriors una provisió per import de 28.000€ per fer front a despeses 
per reparacions de les instal·lacions d’aquestes finques. 
 
 El 4 de desembre de 2020 la Fundació ha signat un contracte de promesa de compravenda de la finca 
ubicada al carrer Algavira número 167 (veure nota 6). 
 
 Referent a la finca del carrer Alba, 42, el 5 de febrer de 2021 ha estat escripturada la compravenda 
d’aquesta finca a favor d’un tercer.  
 
Davant d’aquests fets, la Fundació ha optat per cancel·lar la provisió per grans reparacions que presentava 
registrada al Passiu no corrent del Balanç de Situació per import de 28.000€. (Veure nota 10) 
 
La situació legal i formal actual de les finques en règim d'arrendament al tancament de l’exercici 2020 és la 
següent: 
 

REGISTRE 
FINCA 

ADREÇA PROPIETAT 
CONTRACTE 

ARRENDAMENT 

978 C/ St. Domènech, 155 En tràmit Vigent 

2547 C/ Algavira, 165 Fundació Vigent 

2547 C/ Algavira, 167* Fundació Resolt 

2834 C/ Alba, 42* Fundació Vigent 

4199 C/ Sta. Magdalena, 60, baixos Fundació Vigent 

4199 C/ Sta. Magdalena, 60, 1r Fundació Vigent 

*Al 2021 aquestes finques han estat venudes i la propietat ha passat a tercers. 
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Finca C/ St. Domènech, 155: En data 27 de febrer de 2013 es va presentar una demanda de Judici 
Ordinari per part de la Fundació al Jutjat de 1ª Instància de Sant Feliu de Guíxols a on es va sol·licitar 
l’adequació de la realitat registral a la realitat jurídica de dita finca. Aquesta demanda es va arxivar i 
actualment està pendent de presentació de nou la demanda al Jutjat pel mateix concepte.  
 
 

6.  Actius financers curt termini   

El moviment dels saldos que componen l'epígraf d'Actius financers curt termini del balanç de situació  ha 
estat el següent:  

Categoria 2020 2019

 Inversions financeres 7.048,00 11.078,00

Instruments de patrimoni 6.358,00 10.388,00

Altres actius financers 690,00 690,00

 Usuaris i altres deutors 830.045,96 622.929,91

Deutors Comercials 592.895,74 510.274,85

Altres deutors 237.150,22 112.655,06

Total 837.093,96 634.007,91

Curt termini

 
 
 
Inversions financeres 
 
El detall dels instruments de patrimoni curt termini per import de 6.358,00 euros correspon a les següents 
inversions d’accions a curt termini de les següents entitats: 
 

 

Entitats
Saldo 

31.12.2018

Variacions 

valor 

Saldo 

31.12.2019

Antena 3 Televisión (12 accions) 52,00 -10,00 42,00

Endesa, S.A. (75 accions) 1.510,00 274,00 1.784,00

Telefónica, S.A. (1.219 accions) 10.079,00 -1.517,00 8.562,00

Total accions d'altres entitats 11.641,00 -1.253,00 10.388,00

Entitats
Saldo 

31.12.2019

Variacions 

valor 

Saldo 

31.12.2020

Antena 3 Televisión (12 accions) 42,00 -7,00 35,00

Endesa, S.A. (75 accions) 1.784,00 -108,00 1.676,00

Telefónica, S.A. (1.219 accions) 8.562,00 -3.915,00 4.647,00

Total accions d'altres entitats 10.388,00 -4.030,00 6.358,00
 

 



 
 

FUNDACIÓ GUÍXOLS SURIS 
Plaça Miquel Murlà, s/n, 17220 Sant Feliu de Guíxols 

  
   
 

21 
 

 

Aquestes accions estan registrades pel seu valor raonable. Per actualitzar comptablement el valor 
raonable a 31 de desembre de 2020 s'han registrat les variacions de valor de les accions durant l'any 
2020, segons valor de cotització, reflectint una variació neta del valor total de 4.030,00 euros. 

El reconeixent dels rendiments meritats, s’efectua en funció del seu tipus d’interès efectiu, i es registra 
directament en el compte de pèrdues i guanys. 

  
Altres actius financers per import de 690,00  euros correspon a l’efectiu lliurat a un proveïdor en concepte 
de dipòsit. 
 
Usuaris i altres deutors 
 

 El saldo que recull aquest epígraf correspon a: 
 

Saldo Saldo

31.12.2020 31.12.2019

Deutors per prestació de serveis (Públics) 417.318,10 306.136,23

Deutors per prestació de serveis (Particulars) 173.835,24 199.697,18

Ajuntament St. Feliu de Guíxols 1.742,40 1.771,44

Ajuntament Sta. Cristina 0,00 2.670,00

Deutors comercials 592.895,74 510.274,85

Deutors per arrendaments 16.992,65 14.085,35

Deutors per ventes d’immobles 30.000,00 40.000,00

Deutors per llegats pendents de rebre 0,00 22.000,00

Aportacions Ajuntament Sant Feliu de Guíxols 190.157,57 36.569,71

Altres deutors 237.150,22 112.655,06

Total usuaris i altres deutors 830.045,96 622.929,91

Descripció

 
 
 

 Deutors per prestació de serveis (Públics): L'import de 417.318,10 euros correspon a la 
facturació pendent de liquidar al tancament de l'exercici per part de la Direcció General de 
l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD) a la Fundació per la prestació de serveis 
assistencials de la Residència Surís i el Centre Sant Feliu de Guíxols Gent Gran. El detall és el 
següent: 
 

Facturació Import 2020 Import 2019

Facturació octubre 89.305,60 83.537,90

Facturació novembre 142.928,62 84.022,88

Facturació desembre 185.083,88 138.575,45

Total 417.318,10 306.136,23  
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Al Decret Llei 39/2020 de 3 de novembre s’aprova un increment de tarifes i preus pel que fa als 
centres concertats i col·laboradors, amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2020 en el que 
s’equipara la tarifa de R.A. del Grau II i el Grau III, amb un increment del 6,86% i increment de la 
tarifa de Centre de Dia en un 5%. La regularització s’ha realitzat dins l’exercici 2020. 
 
 

 Deutors per ventes d’immobles: El 4 de desembre de 2020 la Fundació ha signat un contracte de 
promesa de compravenda amb un particular interessat en l’adquisició de la finca situada al carrer 
Algavira, 167 de Sant Feliu de Guíxols. El preu de la compravenda es fixa en la quantitat de 
36.000€ dels quals han estat satisfets en el moment de la signatura d’aquest contracte 6.000€ i 
resten pendents de liquidar, quan tingui lloc l’escriptura de compravenda, els 30.000€ que la 
Fundació té registrats a l’Actiu Corrent del Balanç de Situació. (Veure nota 5.3) 
 
 

 Aportacions Sant Feliu de Guíxols: A data de tancament de l’exercici 2020 l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols té pendents de liquidar a la Fundació dues aportacions per import total de 
190.157,57 euros que corresponen, per una banda a les despeses per Covid-19 incorregudes 
per la Fundació per fer front a la pandèmia (146.077,49€) i per una altra banda a les inversions 
executades durant l’exercici 2020 (44.080,08€). (veure nota 12.1) 
 
 

 
7. Efectiu i altres actius líquids equivalents  

Aquest epígraf inclou la partida de tresoreria que a 31 de desembre de 2020 i 2019 es composa de: 
 

Tresoreria
Saldo a 

31.12.2020

Saldo a 

31.12.2019

Caixa, euros 2.778,42 1.316,91

Banco Santander, S.A. 0,00 4.906,93

Total 2.778,42 6.223,84  
 

No existeixen restriccions a la tresoreria de la Fundació. 
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8. Fons Propis 

Presenta les següents variacions durant l’exercici: 

Concepte
Saldo a 

31.12.2019

Resultats 

exercicis 

anteriors

Resultat

exercici

2020

Saldo a 

31.12.2020

Fons Social 549.631,15 549.631,15

Resultats exercicis anteriors -516.499,82 25.731,12 -490.768,70

Resultat exercici 25.731,12 -25.731,12 23.576,98 23.576,98

Total Fons Propis 58.862,45 0,00 23.576,98 82.439,43  
 

El Fons social correspon al valor dels actius d’immobilitzat en el moment en que es va procedir a la 
confecció dels Estats Financers de la Fundació a l’any 2005. 
 
 

9. Subvencions, donacions i llegats rebuts  

L’import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts durant el corrent exercici que 
apareixen en el balanç, són les següents: 
 

Saldo 

31.12.18
Dotacions Aplicacions 

Saldo 

31.12.19

Subvencions, Donacions i llegats

Subvenció d’Acció Social i Ciutadania 106.114,14 -6.046,68 100.067,46

Subvenció Bankia 625,00 -300,00 325,00

Cessió d’ús Residència SFGGG 3.967.787,43 -216.427,32 3.751.360,11

Subvenció Ajuntament SFG 171.490,80 36.569,71 -208.060,51 0,00

4.246.017,37 36.569,71 -430.834,51 3.851.752,57

Saldo 

31.12.19
Aplicacions 

Saldo 

31.12.20

Subvencions, Donacions i llegats

Subvenció d’Acció Social i Ciutadania 100.067,46 -6.046,68 94.020,78

Subvenció Bankia 325,00 -325,00 0,00

Cessió d’ús Residència SFGGG 3.751.360,11 -216.427,32 3.534.932,79

3.851.752,57 -222.799,00 3.628.953,57

Total 

Concepte

Concepte

Total  
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Les característiques de les subvencions registrades són: 
 

 Acció Social i Ciutadania: subvenció de capital atorgada durant l'any 2010 per Acció Social i 
Ciutadania amb la finalitat de finançar les obres de reforma i adequació de la Residència Surís.  

 Bankia: subvenció de capital atorgada durant l'any 2010 per l'entitat financera Bankia per 
finançar la compra de mobiliari.  

 Cessió d’ús Residència SFGG: corresponen a la cessió en ús de l’edifici de la Residència de 
Sant Feliu de Guíxols Gent Gran per part de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. (veure nota 
5.2) 

 
Sanejament subvencions i donacions   
 
El sanejament de les subvencions i donacions figura anualment comptabilitzada en funció de la seva 
naturalesa, en el cas, de tractar-se de subvencions sobre actius de l'immobilitzat material,  es reconeix 
com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici la dotació a l'amortització efectuada en 
aquest període per als elements esmentats. A l'exercici 2020 figura comptabilitzat el sanejament de 
l'exercici corrent. 
 

 
10. Passius financers  a llarg i curt termini  

El moviment dels saldos que componen l'epígraf de Passius financers a llarg i curt termini del balanç de 
situació ha estat el següent: 

Categoria
Exercici

2020

Exercici

2019

Exercici

2020

Exercici

2019

Exercici

2020

Exercici

2019

Provisions a llarg termini

Provisions a llarg termini 28.000,00 28.000,00

Deutes a curt termini

Deutes amb entitats de crèdit 585.337,48 403.845,07 585.337,48 403.845,07

Proveïdors i Creditors Comercials 231.568,18 189.555,62 231.568,18 189.555,62

Remuneracions pendents de 87.424,31 78.069,22 87.424,31 78.069,22

Deutes amb l’Administració 139.569,69 134.082,31 139.569,69 134.082,31

Total 0,00 28.000,00 1.043.899,66 805.552,22 1.043.899,66 833.552,22

TotalCurt terminiLlarg termini

 

 
Deutes a llarg i curt termini amb entitats de crèdit:  
 
L’import de 585.337,48€, inclòs dins de la partida de “Deutes amb entitats de crèdit”, correspon al saldo 
disposat a 31 de desembre de 2020 de la pòlissa de crèdit que la Fundació té contractada amb el Banc 
Santander, S.A. amb data de venciment el dia 17 de febrer del 2021, per un límit de 700.000,00 €. El 
tipus d'interès pactat pels imports disposats és Euribor 90 dies més un diferencial de 1,35 punts.  
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Proveïdors i Creditors comercials 
 
El saldo de “Proveïdors i Creditors comercials" està format per proveïdors d’aprovisionaments i 
subministraments i d’immobilitzat. 

 
Remuneracions pendents de pagament 
 
El saldo de les remuneracions pendents a data 31 de desembre de 2020, presenta la següent 
composició: 

 

Concepte 31.12.2020 31.12.2019

Periodificació paga extra juny 65.469,30 64.831,82

Quitances a liquidar 21.955,01 13.237,40

Total remuneracions pendents de pagament 87.424,31 78.069,22
 

 La previsió que l'entitat ha realitzat per la part de la paga extra de juny meritada a 31 de 
desembre de 2020 i que es farà efectiva al juny del 2021 és de 65.469,30€. 

 Les quitances pendents a desembre de 2020 han estat liquidades al mes de gener del 
2021. 

 

Administracions Públiques 
 
El saldo creditor amb les Administracions Públiques inclou l’import de les retencions en concepte de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques del quart trimestre; i l’import de les cotitzacions a la 
Seguretat Social del quart trimestre de l’exercici que han estat ingressats en el mes de gener de 2021. 

El detall és el següent: 

 

2020 2019

Hisenda pública, creditora per retencions practicades 71.381,78 65.751,62

Organismes de la Seguretat Social, creditors 68.187,91 68.330,69

139.569,69 134.082,31

Descripció

Total  

 
Termini de pagament a proveïdors i creditors comercials 
 
En compliment d’allò que determina la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010 de lluita contra 
morositat de les operacions comercials referent al deure d’informar del període mig de pagament dels 
proveïdors i creditors comercials. L’esmentat període mig de pagament s’ha calculat segons el que 
disposa la Resolució de 29 de gener de 2016 de l’ICAC: 
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2020 2019

DIES

Període mig de pagament a proveïdors 71,62 72,66

Rati d'operacions pagades 76,11 76,67

Rati d'operacions pendents de pagament 49,86 47,86

IMPORT

Total de pagaments realitzats 1.094.055,05 1.099.079,26

Total de pagaments pendents 225.631,80 177.498,30

1.319.686,85 1.276.577,56  

Les dades esposades en el quadre anterior sobre els pagaments a proveïdors fa referència a aquells que 
per la seva naturalesa són creditors per deutes com a subministradors de béns i serveis, de manera que 
s’inclouen les dades relatives a les partides que composen els epígrafs de “Proveïdors” i “Creditors varis” 
del passiu corrent del balanç de situació. 

S’entén com a “període mig de pagament a proveïdors” el termini que transcorre entre la data de 
recepció de la factura dels béns o prestació de serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de 
l’operació. 

El termini legal de pagament segons allò que es disposa en la disposició transitòria segona de la Llei 
15/2020 és de 30 dies. 

 

11. Situació Fiscal 

La Fundació, per la seva naturalesa, es troba exempta de tributació per l'impost de Societats, d'acord al 
contingut de la Llei 49/2002, de Règim Fiscal de les entitats sense afany de lucre. 

En referència a l'Impost sobre el Valor Afegit, l'entitat es troba exempta del mateix per l'activitat 
assistencial que realitza, d'acord amb l'article 20 de la Llei d'aquest impost. 

La Fundació ha practicat retencions en concepte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
sobre les quantitats satisfetes per  activitats professionals, com a substitutiu del subjecte passiu. 

 
12.  Ingressos i Despeses 

 

12.1 Ingressos 

El detall “d’altres ingressos de les activitats” de la Fundació, durant l’exercici 2020 i 2019 és el següent: 
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 Ingressos derivats de l’activitat assistencial 

 

Concepte
Saldo a 

31.12.2020

Saldo a 

31.12.2019
                       Sant Feliu de Guíxols Gent Gran 1.350.203,12 1.134.689,41

                       Residència Surís 559.246,28 382.039,61

Ingressos DGPAD (públics) 1.909.449,40 1.516.729,02

                       Sant Feliu de Guíxols Gent Gran 962.763,14 1.093.914,76

                       Residència Surís 858.057,79 919.995,97

Ingressos usuaris (particulars) 1.820.820,93 2.013.910,73

Total ingressos activitat assistencial 3.730.270,33 3.530.639,75  

Tot i que l’ocupació de l’any 2020 ha estat inferior respecte l’any 2019, al Centre Sant Feliu de 
Guíxols Gent Gran en un 4,40% i a la Residència Surís en un 6,98%, degut als efectes de la 
pandèmia Covid-19, la facturació ha estat superior en un 5,65%.  Aquest augment de la 
facturació respecte al 2019 és el resultat de l’aplicació de les mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19 (Decret Llei 39/2020, de 3 de 
novembre). (Veure nota10) 

 

 Altres ingressos de les activitats 

Ingressos per subvencions 669.120,81 414.750,86

Altres ingressos de les activitats 10.180,10 16.086,92

Altres ingressos de les activitats 679.300,91 430.837,78

Import 2020 Import 2019Concepte

 

 

El detall d'ingressos per subvencions de les activitats de la Fundació, durant l'exercici 2020  és 
el següent: 

Concepte
Saldo a 

31.12.2020

Saldo a 

31.12.2019

Per aportacions de l'Ajuntament de S. Feliu de Guíxols 638.521,89 398.230,00

Bonificacions de la Seguretat Social 13.359,90 10.520,86

Altres subvencions 17.239,02 6.000,00

Total ingressos per subvencions 669.120,81 414.750,86  

 

Les aportacions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols augmenten considerablement respecte 
l’any 2019 per que inclouen una aportació extraordinària per cobrir les despeses de  Covid-19 
incorregudes per la Fundació per fer front a la pandèmia (146.077,49€) (veure nota 6) 

 

Altres subvencions corresponen a donacions i aportacions que han realitzat diferents 
associacions, empreses i particulars per col·laborar en els objectius fundacionals, potenciat l’any 
2020 arrel de la pandèmia Covid-19.  
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. 

El detall d'altres ingressos és el següent: 
 

Ingressos per arrendaments 6.826,20 6.826,20

Altres ingressos 3.353,90 9.260,72

Total 10.180,10 16.086,92

Concepte Import 2020 Import 2019

 

 

Les restriccions imposades per l’impacte de la Covid-19, han perjudicat les altres activitats 
complementàries que realitza la Fundació, com és el servei de cafeteria, ja que la prohibició de l’entrada 
d’acompanyants als nostres centres ha afectat significativament aquesta activitat.. 

 

12.2 Despeses 

El detall de les compres de fàrmacs, material sanitari, altres aprovisionaments i dels treballs realitzats per 
altres empreses  durant l’exercici 2020 i 2019 és el següent:  

 

Concepte
Saldo a 

31.12.2020

Saldo a 

31.12.2019

Fàrmacs i material sanitari 153.889,43 82.470,34

Queviures 298.408,03 327.367,45

Altres Aprovisionaments 46.800,81 29.430,86

Treballs realitzats per altres empreses 87.885,47 303.472,90

Total aprovisionaments 586.983,74 742.741,55  

 
L’increment dels consums respecte l’any 2019 es deu principalment a l’augment de la despesa de 
material sanitari per la compra d’equipaments de protecció individual (EPI’s) afectats per la pandèmia 
Covid-19. D’altra banda, la partida de queviures ha disminuït degut al tancament, des de la primera 
onada de l’epidèmia, del servei de cuina i cafeteria a tercers i del Centre de Dia del Centre Sant Feliu de 
Guíxols Gent Gran, que també han afectat al descens de la despesa pel servei de transport sanitari.  
 
Per altra banda, la despesa de “Treballs realitzats per altres empreses” ha disminuït considerablement 
degut a un canvi de classificació de la despesa dels serveis de gerència, gestió de recursos humans, 
economia i fiscal prestats per la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 
a la Fundació. Aquests serveis prestats, l’any 2019 es registraven comptablement a la partida de 
“Treballs realitzats per altres empreses” (compte comptable 607), l’any 2020, en base a la naturalesa de 
la despesa, s’ha optat per registrar-los comptablement com a despeses de “Professionals independents” 
(Compte Comptable 623). L’import corresponent a aquests serveis prestats tant l’any 2020 com al 2019 
és de  179.523,96€.  
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La composició de saldo de treballs realitzat per altres Empreses assistencials i no assistencials: 
 

 

Concepte
Saldo a 

31.12.2020

Saldo a 

31.12.2019

Serveis professionals 58.272,77 69.139,63

- Mèdic 49.650,49 49.021,97

- Altres assistencials 1.019,64 3.254,18

- Altres no assistencials 7.602,64 16.863,48

Serveis empreses 29.612,70 234.333,27

- Gestió 0,00 179.523,96

- Control de Qualitat 1.290,47 2.181,15

- Servei de jardineria 9.913,83 0,00

- Deixalles 0,00 59,76

- Transport sanitari 18.408,40 52.568,40

Total 87.885,47 303.472,90  

 

El detall de les despeses de personal de l’exercici 2020 i 2019 ha estat el següent:  
 

Concepte
Saldo a 

31.12.2020

Saldo a 

31.12.2019

Sous i salaris 2.391.443,03 2.222.415,54

Indemnitzacions 39.818,65 5.176,34

Seguretat social empresa 856.173,72 795.520,93

Altres despeses socials 12.380,52 14.142,00

Despeses personal 3.299.815,92 3.037.254,81  

Les despeses de personal de l'exercici 2020 i 2019 contempla la provisió de la paga extra de juny (Veure 
nota 10).  
 
Durant l’exercici ha estat aplicat l’increment  interanual  de les retribucions corresponents l’any 2020 amb 
efectes des de l’1 de gener, segons la Llei General de Pressupostos de l’Estat 2020. 
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El detall de la partida “altres despeses d’explotació” de l’exercici 2020 i 2019 ha estat el següent:  

 

Reparació i conservació 120.128,32 121.864,35

Professionals independents 194.495,40 19.609,54

Primes d'assegurances 9.598,83 8.285,43

Subministraments 164.086,31 159.912,20

Altres serveis 10.023,46 10.477,81

Altres tributs 1.153,96 2.714,52

7.295,60 260,88

506.781,88 323.124,73

Saldo a 

31.12.2020

Saldo a 

31.12.2019

Pèrdues provisions per operacions comercials

Concepte

Total altres despeses d’explotació
 

 

Els honoraris dels auditors per l'exercici 2020 i 2019 han estat de 5.700€ cada exercici.  Aquests 
honoraris no inclouen tributs aplicables ni despeses col·legials.  

Referent a la variació de la despesa de la partida de “Professionals independents” veure nota de 
“Treballs realitzats per altres empreses”.  

 

El detall de la partida “Despeses financeres” de l’exercici 2020 i 2019 ha estat el següent:  

 

Concepte
Saldos a 

31.12.2020

Saldos a 

31.12.2019

Interessos pòlissa de crèdit 9.449,60 1.366,40

Interessos préstec Bankia 0,00 8,09

Altres despeses financeres 1.394,32 1.059,33

Despeses financeres 10.843,92 2.433,82  
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13. Fets posteriors al tancament 

Amb posterioritat al 31 de desembre de 2020, no s’ha produït cap fet que, per la seva importància, 
requereixi la modificació dels presents Comptes Anuals, si bé durant els primers mesos de l’exercici 
2021 s’està continuant amb l’ emergència sanitària produïda per la pandèmia de COVD-19, i la 
declaració el passat 14 de març del 2020 per part del Govern de l’Estat de l’estat d’alarma, fet que 
comporta una situació d’excepcionalitat en el conjunt del sistema sanitari, que afecta directament a la 
Fundació. 
 
Tenint en compte aquesta situació extraordinària la Fundació ha realitzat les despeses necessàries per 
tal d’aplicar  totes les mesures logístiques  i les tècniques al seu abast i disponibles en aquell moment, i 
també els recursos materials necessaris, tenint en compte el perfil de l'usuari (residents amb alta 
dependència, demències, malalties cròniques avançades...) 
 
Tanmateix, amb la informació de que es disposa en l’actualitat i en un context de continuïtat de la 
situació generada per la pandèmia, la Fundació obtindrà els recursos suficients per fer front a les 
necessitats actuals i futures, raó per la que no es preveu que el pressupost per al 2021 i la situació 
financera de la Fundació no permetin l’aplicació del principi comptable d’entitat en funcionament.  

 

14. Altra Informació  

 
Òrgans de Govern de la Fundació 
 
Els Òrgans de Govern de la Fundació esta format pel Patronat. 
 
El Patronat, òrgan superior de la Fundació, està format per 3 patrons, tots nats. 

 
Sent patrons nats: l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (President), la Regidora de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Vice-president) i la Regidora Ple Corporació de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (vocal). 
 

El detall dels membres del Patronat a 31 de desembre de 2020 és el següent: 
 
President:  
 
 Senyor:  CARLES MOTAS LÓPEZ, Alcalde 
 
Vicepresidenta:  
 
  Senyora: JOSEFINA COSP IGLESIAS, Regidora d’Envelliment Actiu 

 
 Vocal : 
 
  Senyora: LAURA SERRANO GÁLVEZ, Regidora d’Acció Social i Habitatge 
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Distribució del nombre mig de treballadors per categories i sexes 2020 i 2019   
 

             

Categories DONA HOME Total

Aj. Cuiner, Aj. Cambrer, Aj. Manteniment 12 12

Assistencials Grau Mig 8 2 10

Auxiliars administratius 6 2 8

Auxiliars d'infermeria 55 11 66

Cuiners, Cambrers, Manteniment 3 3 6

Encarregats 1 1

Facultatius 2 2

Infermeria 6 6

Oficials administratius 1 1

Subalterns, Netejadores 20 20

Zeladors 1 2 3

Nº Total Treballadors 2020 115 20 135  

 

Categories DONA HOME Total

Aj. Cuiner, Aj. Cambrer, Aj. Manteniment 13 13

Assistencials Grau Mig 7 1 8

Auxiliars administratius 5 2 7

Auxiliars d'infermeria 58 7 65

Cuiners, Cambrers, Manteniment 3 3 6

Encarregats 1 1

Facultatius 2 2

Infermeria 9 9

Oficials administratius 1 1

Subalterns, Netejadores 18 18

Zeladors 2 1 3

Nº Total Treballadors 2019 119 14 133  
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Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies 
 
Durant l’exercici 2020, no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació de la Fundació. 

Atès que la totalitat dels ingressos de l’exercici 2020, s’han aplicat a les finalitats fundacionals, s’ha 
acomplert l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, que estableix que les fundacions han de destinar 
almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que s’obtenen al compliment 
dels fins fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé 
incrementar-ne la dotació. 

A continuació, adjuntem el detall del càlcul de l’aplicació del 70% dels ingressos a finalitats fundacionals: 

 

Descripció 2020 2019

INGRESSOS

Ingressos per les activitats 3.730.270,33 3.530.639,75

Subvencions 222.799,00 430.834,51

Altres ingressos 743.300,91 430.837,78

Ingressos financers 210,91 631,89

4.696.581,15 4.392.943,93

DESPESES

a) Despeses necessàries

Aprovisionaments 499.098,27 439.268,65

Serveis exteriors 14.923,40 183.821,69

Altres despeses d'explotació 506.781,88 323.124,73

Despeses financeres 14.873,92 3.686,82

Amortitzacions 260.829,61 258.348,08

1.296.507,08 1.208.249,97

b) Despeses fundacionals

Despeses de personal 3.299.815,92 3.037.254,81

Serveis professionals i transport sanitari 76.681,17 121.708,03

3.376.497,09 3.158.962,84

Despeses fundacionals 3.376.497,09 3.158.962,84

Total ingressos 4.696.581,15 4.392.943,93

(-) Despeses necessàries 1.296.507,08 1.208.249,97

RENDES NETES 3.400.074,07 3.184.693,96

70% s/RENDES NETES 2.380.051,85 2.229.285,77

APLICACIÓ DEL 70% DELS INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS COMPLEIX COMPLEIX  
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En virtut d’allò que disposa l’article 333-2.3 de la Llei 4/2008 l’aplicació d’almenys el 70% dels ingressos 
al compliment de les finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre anys a comptar 
des de l’inici del següent exercici a l’acreditació comptable. En data 31 de desembre de 2020 la Fundació 
no té aplicacions obligatòries pendents. 

 

Compliment Codi de Conducta sobre Inversions Financeres Temporals 
 
En data 20 de febrer de 2019 el Consell de la Comissió Nacional del mercat de Valors va aprovar el Codi 
de Conducta de les Entitats sense ànim de lucre per a la realització d’Inversions Financeres temporals. 
La Fundació Guíxols Surís és coneixedora dels principis i recomanacions que es contenen a l’esmentat 
codi i és per això que l’adoptarà amb les especificacions següents: 

 El Codi de Conducta s’aplica a les inversions temporals en valors mobiliaris i instruments 
financers que estiguin sota l’àmbit de supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 

 Per a la selecció d’inversions financeres es tenen en compte els criteris de seguretat, liquiditat, 
rendibilitat, diversificació, no especulació i els valors ètics. 

 Correspon al patronat de la Fundació la competència per seleccionar gestionar les inversions 
temporals realitzades durant l’exercici econòmic de la Fundació. 

 No obstant, el Patronat podrà delegar les funcions de selecció i gestió de les inversions 
temporals en qualsevol professional o assessor extern de la Fundació sempre i quan tinguin els 
suficients coneixements tècnics i ofereixin suficients garanties de competència professional i 
independència. 

 

En relació a l’actual cartera de valors de la Fundació, la seva permanència és d’anys, i no s’ha completat 
la venda, per això únicament s’ha reflectit comptablement la variació del valor de les accions 
experimentat. 

 

15. Honoraris de la Junta de Govern i del personal d’alta direcció 

Durant l'exercici 2020 i 2019, no s'han liquidat cap import en concepte de despeses d'administració del 
patrimoni de la Fundació, derivades directament del funcionament del Patronat i d'altres òrgans de la 
Fundació.  

Durant ambdós exercici tampoc ha estat acreditada cap tipus de remuneració pels membres del 
Patronat. Això mateix no existeix cap obligació contreta en matèria de pensions, ni d'assegurances de 
vida respecte als membres actuals ni anterior del Patronat. 

D'altre banda, no existeix tampoc a 31 de desembre de 2020 ni 2019, cap import en conceptes de 
bestreta o lliurament a compte a favor dels actual ni anteriors administradors. 

No hi han acords de negoci que no figurin en el balanç ni en altres punts de la memòria i que ajudin a 
determinar la posició financera de l’entitat. 
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Annex 1 

 

Liquidació del pressupost de l’exercici 2020 

 

CAPÍTOL ARTICLE DESPESES 4.477.172,91

CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL 3.299.815,92

13 Personal Laboral 2.391.443,03

13000 SOUS I SALARIS 2.079.328,43

13001 TREBALLS EXTRAORDINARIS 81.571,59

13002 COMPLEMENTS 230.543,01

16 Quotes, prestacions i despeses socials 908.372,89

16000 SEG.SOC.CARREC EMPRESA 856.173,72

16104 INDEMNITZACIONS 39.818,65

16200 INSTRUCCIO-FORMACIO 4.985,21

16201 FORMACIÓ PROFESSIONAL PER L'OC

16209 ALTRES DESPESES SOCIALS 7.395,31

CAPITOL 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 1.090.268,67

21 Reparacions, manteniment i conservació 120.128,32

21000 REPARACIO I CONSERVACIO 120.128,32

22 Material, subministraments i altres. 966.341,70

22000 COMP.MAT.CONSUM REPOSIC. 80.275,57

22001 COMPRA QUEVIURES 300.908,05

22002 INSTRUM. I  UTILLATGE 15.938,68

22003 COMPRA ROBA 30.862,13

22100 SUBMINISTRAMENTS 153.004,12

22106 COMP.FARMAC.ESPECIFICS 30,00

22107 COMPR.MAT.SANIT.CONSUM 73.583,86

22199 ALTRES SERVEIS 10.016,66

22199 ALTRES TRIBUTS 1.153,96

22200 TELEFON 11.082,19

22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 9.598,83

22700 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEND 194.495,40

22700 TREB.REALITZATS CENTRES 0,00

22799 TREB.REAL.ALT.EMPR.O PROF. 58.272,77

22800 BUGADERS 0,00

22801 SERV.DE DEIXALLES 0,00

22802 CONTROL DE QUALITAT 1.290,47

22803 ALTRES SERVEIS 28.329,03

22804 "RAPPELS" PER COMPRES -2.500,02

27 Despeses imprevistes 3.798,65

27000 DESPESES EXCEPCIONALS 3.798,65  
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CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES 14.873,92

31 De préstecs i altres operacions financeres 10.843,92

31001 INT.DEUTES LLARG TERMINI 0,00

31002 INTERESSOS DEUTES ENT.CREDIT 9.449,60

31003 ALTRES DESPESES FINANC. 1.394,32

35 4.030,00

35900 PERD.VALORACIO INSTR.FINANC.VA 4.030,00

CAPITOL 6 INVERSIONS REALS 72.214,40

63 Inversions de reposició 72.214,40

APLICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00

63200 CONSTRUCCIONS 28.134,32

63300 INSTAL.LACIONS 1.284,66

MAQUINÀRIA 17.907,29

UTILLATGE 458,68

63500 MOBILIARI 21.601,45

63600 EQUIPS INFORMÀTICS 2.828,00  
 
 

CAPÍTOL ARTICLE INGRESSOS 4.225.704,13

CAPITOL 3 TASES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 3.750.942,80

34 Preus Públics 3.750.863,25

34100 SERV.ASSISTENC.PARTICUL. 1.820.820,93

34101 PREST.SERV.ASSIS.ENT.PUBLIQUES 1.909.449,40

34600 INGRESSOS PER SERV.AL PERSONAL 3.234,65

34700 INGR.ACTIV.COMPLEMENTARIES 17.358,27

39 Ingressos imprevistos 79,55

39800 INGRESSOS EXCEPCIONALS 79,55

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS 461.724,22

43 de la Seguretat Social 13.359,90

43000 BONIFICACIONS SEG.SOC. 13.359,90

46 d'entitats locals 448.364,32

46200 SUBV.DONACIONS I LLEGATS A L'E 448.364,32

CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.037,11

54 6.826,20

54100 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS 6.826,20

59 210,91

59900 INGR.PARTICIP.INSTRUM.PATRIMON 152,59

59901 INGRESSOS FINANCERS 58,32

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL 6.000,00

79 per inversió corrent 6.000,00

79100 INGRESSOS PER INVERSIONS 6.000,00
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CAPÍTOL ARTICLE Denominació Import Import Nota

RESULTAT PRESSUPOSTARI -251.468,78

Despeses comptables no pressupostàries -268.125,21 5.2-5.3

Dotació a l'amortització

A. APLICACIONS INFORMÀTIQUES -1.367,16

A. CONSTRUCCIONS -223.258,44

A. D'INSTAL. TÈCNIQUES -22.475,28

A. MAQUINÀRIA -2.368,35

A. UTILLATGE -1.006,48

A. MOBILIARI -7.473,14

A. EQUIPS PROC. INFORMACIO -2.880,76

Provisions grans reparacions 0,00

Provisio Clients dubtós cobrament -7.295,60

Ingressos comptables no pressupostàries 470.956,57 470.956,57

Despeses pressupostaris no comptables -72.214,40

Adquisició d'actius immobilitzats

APLICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00

63200 CONSTRUCCIONS -28.134,32 5.2

63300 INSTAL·LACIONS -1.284,66 5.2

MAQUINÀRIA -17.907,29 5.2

UTILLATGE -458,68 5.2

63500 MOBILIARI -21.601,45 5.2

63600 EQUIPS INFORMÀTICS -2.828,00 5.2

Ingressos pressupostàris no comptables 0,00 0,00

RESULTAT COMPTABLE 23.576,98 3  
 
 
 
 
 


	InformeOpinió2020FGS
	FGSmemoria2020



