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A) ACTIU NO CORRENT 8.473.958,63 3.500.752,95 A) PATRIMONI NET 9.109.049,36 4.267.290,88

I. Immobilitzat intangible 5.b - - A-1) Fons propis 10 3.037.272,19 3.037.272,19

II. Immobilitzat material 5.a 4.047.387,52 1.157.321,04    I. Fons dotacionals o fons socials 3.037.272,19 3.037.272,19

III. Inversions immobiliàries 6 1.157.928,32 1.174.659,05    III. Excedents d'exercicis anteriors 1.097.681,75 1.234.975,67

IV. Inversions financeres a llarg termini 8.a 3.268.642,79 1.168.772,86    V. Excedent de l'exercici 3 4.913.186,93 -137.293,92

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 
ajustaments 60.908,49 132.336,94

   1. Altres subvencions, donacions i llegats 60.908,49 132.336,94

B) ACTIU CORRENT 3.544.767,97 1.591.614,30 B) PASSIU NO CORRENT 1.264.786,83 699.457,03
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar

8.b
159.382,47 227.169,69  II. Deutes a llarg termini 9 1.264.786,83 699.457,03

     1. Usuaris, patrocinadors i deutors 159.382,47 227.169,69    1. Deutes amb entitats de crèdit 763.236,83 697.957,03

IV. Inversions financeres a curt termini 1.700.000,00 -    2. Altres deutes a llarg termini 501.550,00 1.500,00
V. Periodificacions a curt termini 3.092,44 2.048,88

C) PASSIU CORRENT 1.644.890,41 125.619,34
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.682.293,06 1.362.395,73  II. Deutes a curt termini 9 1.536.041,43 36.077,07

   1. Deutes amb entitats de crèdit 36.041,43 36.077,07
   2. Altres deutes a cort termini 1.500.000,00 -
 IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 108.218,98 87.818,27
     1. Creditors 9 39.188,98 28.646,83
     2. Personal 9 21.735,34 18.196,42
     3. Altres deutes amb les Administracions Públiques    12 47.294,66 40.975,02

 V. Periodificacions a curt termini 630,00 1.724,00

TOTAL ACTIU (A+B) 12.018.726,60 5.092.367,25 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 12.018.726,60 5.092.367,25

FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTÓS

La memòria que s'adjunta forma part dels Comptes Anuals

Balanços simplificats a 31 de desembre de 2021 i 2020
(Euros)

ACTIU 
Notes de 

la 
memòria

PATRIMONI NET I PASIU
Notes de 

la 
memòria
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1.  Ingressos per les activitats 13.d 1.237.868,78 1.142.716,07
    a) Vendes i prestacions de serveis 782.485,79 714.736,48
    b) Subvencions oficials a les activitats 286.075,20 274.184,82
    c) Donacions i altres ingressos per a activitats 169.307,79 153.794,77

2. Ajuts concedits i altres despeses 13.b -64.340,04 -63.159,92

3. Aprovisionaments 13.a -126.740,31 -98.823,87

4. Altres ingressos de les activitats 13.e 97.279,66 88.072,36

5. Despeses de personal 13.c -890.066,04 -889.820,31

6. Altres despeses d'explotació 13.f -276.286,85 -262.595,37
    a) Serveis exteriors -267.658,22 -258.702,56
    b) Tributs -8.628,63 -3.892,81
    c) Altres despeses de gestió corrent - -

7. Amortització de l'inmobilitzat 5 -27.616,28 -73.739,29

8. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 11 106.123,90 37.492,15

9. Altres resultats -8.398,23 -10.030,35

10. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 4.725.812,27 -

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 4.773.636,86 -129.888,53

10. Ingressos financers - 285,00
11. Despeses financeres -10.541,95 -10.215,51
12. Diferències de canvi 11.881,18 -
13. Variació de valor raonable en instruments financers. 100.757,88
14. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 8 37.452,96 2.525,12
      a) Deterioraments i pèrdues 6.110,22 -6.110,22
      b) Resulats per alienacions i altres 31.342,74 8.635,34

II ) RESULTAT FINANCER (10+11+12+13) 139.550,07 -7.405,39
III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 4.913.186,93 -137.293,92
14. Impostos sobre beneficis 12 - -
IV ) EXCEDENT DE L'EXERCICI  (III+14) 4.913.186,93 -137.293,92

2020

(Euros)

La memòria que s'adjunta forma part dels Comptes Anuals

Comptes de resultats simplificats corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020

FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTÓS

(Deure) Haver
Notes de la 

memòria 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 3.037.272,19 1.409.754,80 -174.779,13 240.274,26 4.512.522,12

- - - - -

- - - - -

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 3.037.272,19 1.409.754,80 -174.779,13 240.274,26 4.512.522,12

- - -137.293,92 - -137.293,92

II. Ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net - - - -107.937,32 -107.937,32

- - - - -

- - - - -

- -174.779,13 174.779,13 -

F) SALDO, FINAL DE L'ANY 2020 3.037.272,19 1.234.975,67 -137.293,92 132.336,94 4.267.290,88

- - - - -

- - - - -

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021 3.037.272,19 1.234.975,67 -137.293,92 132.336,94 4.267.290,88

- - 4.913.186,93 - 4.913.186,93

II. Ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net - - - -71.428,45 -71.428,45

- - - - -

- - - - -

- -137.293,92 137.293,92 -

F) SALDO, FINAL DE L'ANY 2021 3.037.272,19 1.097.681,75 4.913.186,93 60.908,49 9.109.049,36

FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTÓS

Estat simplificat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020

(Euros)

Romanent
Excedent de 

l'exercici

Subvencions, 
donacions i llegats 

rebuts
TOTALFons Fundacional

La memòria que s'adjunta forma part dels Comptes Anuals

I.  Ajustaments per canvis de criteris 2019 i anteriors

II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors

I. Excedent de l'exercici

III. Operacions de patrimoni net

       1. Altres aportacions

IV. Altres variacions del patrimoni net

IV. Altres variacions del patrimoni net

I.  Ajustaments per canvis de criteris 2020 i anteriors

II. Ajustaments per errors 2020 i anteriors

I. Excedent de l'exercici

III. Operacions de patrimoni net

       1. Altres aportacions
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1. NATURALESA I ACTIVITATS PRINCIPALS 
 

 
La FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTÓS (d’ara en endavant la 
Fundació) està inscrita amb el número 123 com a Fundació subjecte a la 
legislació de Catalunya. 

 
D'acord amb allò que disposa l'article 2 dels Estatuts, la Fundació té per finalitat 
l’ajuda i la protecció de les joves en general i més particularment la 
rehabilitació moral i personal. 

 
Igualment, ho serà la protecció a la infància a través dels ajuts necessaris per la 
integració dels fills d’aquestes joves en la seva pròpia família a través de la 
Residència d’aquesta fundació, i en els casos que voluntàriament ho sol·licitin, 
facilitar la integració familiar mitjançant els mecanismes legals d’adopció, 
proporcionant una llar adient que els proporcioni una formació digna i un 
desenvolupament integral de l’infant. Podrà, també, exercir la protecció de 
menors que quedin en situació de desemparament, facilitant la integració en 
una família adient que pugui proporcionar una digna formació. 

 
Aquest concepte no té caràcter limitatiu, estenent-se l’objecte fundacional a tot 
allò que directa o indirectament estigui relacionat amb el que s’ha expressat 
anteriorment, i en tot cas sense finalitat de lucre. 
 

− Activitats desenvolupades durant l’any 
 
Adjuntem com annex la Memòria d’activitats de la Fundació de l’exercici 2021. 
 

− Ajuts atorgats 
 
Els ajuts atorgats són destinats a l’ajuda i la protecció de les dones joves en 
general (persones físiques) que es troben en situació de risc social o marginació. 

 

  
2021 2020

Ajudes per a dones en situació de risc social 64.340,04 63.159,20  
 
− Convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats 

 
La Fundació ha signat els següents convenis de col·laboració per la integració de 
mares amb fills menors. 
 

2021 2020
Ajuntament de Barcelona 50.000,00 30.000,00
Generalitat - Obra Social La Caixa 37.500,00 -  
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− Usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites 
 
Els beneficiaris de la Fundació són les dones embarassades o amb fills que es 
trobin en situació de dificultat social. La Fundació no és un alberg d’acollida ni 
un centre d’urgències socials, és una opció que es dóna a tota dona, en situació 
de maternitat, que per qualsevol circumstància, no pot afrontar per si sols. 
 
 També en són beneficiaris els fills de les mares acollides, ja que la Fundació 
disposa d’una llar bressol per aquests infants i també oberta a altres infants del 
barri. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICA-
FINANCERA 

 
a) Imatge fidel  

 
Els comptes anuals s’ha preparat a partir dels registres comptables de l’Entitat, i 
es presenten bàsicament seguint l’establert en el Decret 259/2008, de 23 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les 
disposicions legals en matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat. 
 
D’acord amb la legislació vigent, l’Entitat presenta els seus comptes anuals 
segons el model abreujat. 
 

b) Principis comptables 
 
Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes 
anuals són els que es resumeixen en la nota 4 d’aquesta memòria. Tots els 
principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació 
financera i els resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests estats financers.  
 

c) Comparació de la informació 
 
Els comptes anuals es presenten a efectes comparatius, amb cada una de les 
partides del balanç de situació, del compte de resultats, i de la memòria, a més 
de les xifres de l’exercici 2021, les corresponents a l’exercici anterior.  
 

3. APLICACIÓ DE L’EXCEDENT 
 
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 
2021 i 2020 és la següent: 
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2021 2020

Base de repartiment:
          Saldo compte de resultats 4.913.186,93 -137.293,92

Aplicació:
          a Resultats negatius exercicis anteriors - -137.293,92
          a Excedents d'exercicis anteriors 4.913.186,93 -

4.913.186,93 -137.293,92

Euros

 
 

 
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la 
preparació dels comptes anuals adjunts són els següents:  

a) Immobilitzat intangible 
Les aplicacions informàtiques es valoren al seu cost d’adquisició i s’amortitzen 
linealment durant el període de 5 anys en que es preveu la seva utilització. Les 
despeses relacionades amb el manteniment de programes informàtics es 
reconeixen com a despesa quan s’hi incorre en aquestes.  

b) Immobilitzat material i inversions immobiliàries 
 

L’immobilitzat material i les inversions immobiliàries es comptabilitzen al seu 
cost d’adquisició, que inclou totes les despeses addicionals directament 
relacionades amb els elements d’immobilitzat adquirits, incloses les despeses 
financeres que fossin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu.  
 
Els costos d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de 
la productivitat, capacitat o allargament de la vida útil dels béns, es 
capitalitzaran com a més valor de cost dels mateixos. Les despeses de reparació i 
manteniment que no milloren la utilització ni prolonguen la vida útil dels 
respectius béns es carreguen en el compte de pèrdues i guanys en el moment en 
que es produeixen. 
 
Les immobilitzacions materials i les inversions immobiliàries es presenten pel 
seu valor de cost d’adquisició, deduïdes les amortitzacions acumulades 
corresponents. 
 
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material i de les inversions 
immobiliàries es realitza sobre els valors de cost dels elements corresponents 
seguint el mètode lineal, aplicant els coeficients anuals següents, segons la vida 
útil estimada: 
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Coeficients
Construccions 2,5%
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 10%
Equips informàtics 25%

 
 
 
 

 
c) Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible, material i les 

inversions immobiliàries  
 

El valor comptable dels actius no corrents de l’Entitat es revisa a la data del 
balanç de tancament, amb l’objectiu de determinar si hi ha indicis de l’existència 
de deteriorament. En el cas d’existència es calcula el valor recuperable dels 
actius afectats. 
 
L’import recuperable és el més gran del preu net de venda o el valor en ús del 
bé. Amb la finalitat de determinar el valor d’us, els fluxos esperats de tresoreria 
es descompten al seu valor present utilitzant el tipus de descompte abans 
d’impostos que reflecteixi les estimacions actuals del mercat de valoració 
temporal del diner i els riscos específics associats a l’actiu.  
Per aquells actius que no generin fluxos de tresoreria altament independents, 
l’import recuperable es determina per les unitats generadores d’efectiu a les que 
pertanyin els actius valorats.  
 

d) Arrendament i altres operacions de naturalesa similar 
 
UArrendament operatiu 
 
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendatari té dret a utilitzar un actiu 
durant un període temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una sèrie 
de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de caràcter 
financer, i es comptabilitzen com a despesa de l’exercici en que es meriten.  

 
e) Actius financers 
 

Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva 
adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els 
costos de l'operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a 
negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament 
atribuïbles es reconeixeran en el compte de resultats de l'exercici. 
 
Els actius financers mantinguts per l’Entitat es classifiquen com: 

  
- UPréstecs i partides a cobrarU: corresponen als crèdits comercials originats per 

l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el 
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cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es 
negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat 
reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu 
tipus d'interès efectiu.  
 
 
Quan el venciment d'aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu 
valor nominal. Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en 
funció del risc que presentin les possibles insolvències pel que fa al seu 
cobrament. 
 
Els actius financers es donen de baixa del balanç quan s'han traspassat 
substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat. En el cas 
concret dels comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix si han estat 
traspassats els riscos d'insolvència i mora. 
 

f) Passius financers 
 
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els 
costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, 
els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferència 
entre el cost i el valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el 
període de durada del préstec en funció del tipus d'interès efectiu del passiu. 
  
Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del 
balanç es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior 
es classifiquen com passius no corrents. 
  
No obstant això l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions 
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d'interès contractual, inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es 
valoren pel seu valor nominal. 

 
g) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents 

 
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i 
bancs i els dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres 
mesos des de la data d’adquisició o constitució, sempre que no estiguin 
subjectes a variacions significatives de valor per les seves característiques 
intrínseques. 
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h) Impostos sobre beneficis 
 

La Fundació està parcialment exempta de l’Impost sobre Societats. Aquesta 
exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l’exercici d’una 
activitat classificada com a econòmica i dels rendiments obtinguts per a la 
cessió o increment del patrimoni. El tipus de gravamen aplicable a les 
operacions no exemptes és del 25%.   

  
La despesa per Impost de societats de l'exercici es calcularia en relació al 
resultat econòmic de les citades activitats abans d'impostos i aquest 
s'augmentaria o es disminuiria, segons correspongui, amb les diferències 
“permanents” o “temporals” a l'efecte de determinar l'impost reportat en 
l'exercici.  

 
i) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos 
 

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i 
no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades 
per l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat no 
deduïble, conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no 
modifiquen les valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d'inversió. 
 
L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per 
aquest impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per una altra via 
en el cas de baixa de l'actiu no corrent. 
 
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre 
impost indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin 
recuperables directament de la Hisenda Pública.  
 
Les regles sobre l'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte 
que greu les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a través 
de la Hisenda Pública. 

 
j) Ingressos i despeses  
 

       Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de 
meritament amb independència de la data de cobrament o pagament. 

 
Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a 
cobrar i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats 
en el marc ordinari de l’activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos 
relacionats amb les vendes. 
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Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en 
funció del principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable, 
que és el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg 
de la vida prevista de l’actiu financer amb l’import amb llibres net de l’esmentat 
actiu.  

 
 

k) Subve ncions donacions i llegats 
 

Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s’imputen a resultats en 
funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament. 
 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor 
raonable de l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es 
valoren pel valor raonable del bé o servei rebut. 

 
USubvencions, donacions i llegats no reintegrables 
 
Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament 
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la 
seva finalitat: 
 
- Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficit 

d’explotació s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 
 
- Quan es concedeixen per finançar despeses específiques s’imputen com  a 

ingressos en el mateix exercici en què es meritin les despeses que estiguin 
finançant. 

 
- Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica 

s’imputen com ingressos del l’exercici en que es reconeguin. 
 

- Quan es concedeixen per finançar la cancel·lació de deutes s’imputen a 
ingressos de l’exercici en què es produeixi aquesta cancel·lació, excepte 
quan s’atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la 
imputació es realitzarà en funció de l’amortització del bé finançat. 

 
- Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible, 

material, i inversions immobiliàries, s’imputen com a ingressos en l’exercici 
en proporció a la dotació de l’amortització efectuada en aquest període per 
als esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció 
valorativa per deteriorament o baixa del balanç. 

 
Tot i amb això, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts 
directament per incrementar el fons social de la Fundació o per compensar 
dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren 
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directament en els fons propis de la Fundació, independentment del tipus de 
subvenció, donació o llegat que es tracti. 
 
USubvencions, donacions i llegats reintegrables 
 
Es registren com a passius de la Fundació fins que adquireixi la condició de no 
reintegrable. A aquests efectes, es consideren no reintegrables quan existeixi un 
acord individualitzat de concessió a favor de la Fundació, es compleixin les 
condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables 
sobre la recepció de subvenció, donació i llegat. 

 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

 
a) Immobilitzat material 

 
La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per als 
exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent: 

 
   

Saldo a Saldo a Saldo a
31.12.19 31.12.20 31.12.21

Cost:
Terrenys i béns naturals 547.511,73 - 547.511,73 1.817.986,00 -43.152,67 2.322.345,06
Construccions 647.530,62 104.899,03 752.429,65 1.295.821,39 -388.374,02 1.659.877,02
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 671.301,11 8.123,00 679.424,11 6.237,49 -653.530,34 32.131,26
Equips informàtics 15.217,89 2.198,82 17.416,71 - -15.217,89 2.198,82
Altre immobilitzat 3.398,27 - 3.398,27 - -3.398,27 -
Inmobilitzat en curs 55.094,88    55.094,88

1.884.959,62 115.220,85 2.000.180,47 3.175.139,76 -1.103.673,19 4.071.647,04

Amortització acumulada:
Construccions -252.221,70 -16.143,68 -268.365,38 -7.721,88 260.468,67 -15.618,59
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari -515.013,00 -40.315,18 -555.328,18 -2.613,93 550.400,61 -7.541,50
Equips informàtics -15.217,89 -549,71 -15.767,60 -549,71 15.217,88 -1.099,43
Altre immobilitzat -3.398,27 - -3.398,27 - 3.398,30 -

-785.850,86 -57.008,57 -842.859,43 -10.885,52 829.485,46 -24.259,52
Saldo net 1.099.108,76 1.157.321,04 4.047.387,52

Altes Baixes

Euros

Altes

 
        

 
Un detall dels terrenys i construccions que es troben registrats a 31 de desembre 
del 2021 amb el seu valor cadastral actualitzat és el següent: 
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Valor net comptable 

31.12.21
C/Argentona 14 3.004.518,15 1.432.047,02
c/ Mila Fontanals 26 124.138,10 62.437,68
Av. Santa Rosa 45 130.809,53 51.134,85
c/ Mas Mari 122 108.982,58 48.953,55
c/ Dalt del Banus 14 122.192,09 68.533,64
c/ Terrassa 22 96.475,17 56.960,43
c/ Sant Jordi 37 62.173,31 31.373,29
c/ Sant Andreu 59 82.068,41 51.144,83
c/ Sant Andreu 36 83.614,57 39.215,03
c/ Montevideo 29 63.080,58 49.830,27
c/ Verdi 42 88.824,63 70.216,05

Valor Cadastral

 
 
Les subvencions relacionades amb l’immobilitzat material a 31 de desembre de 
2021 és la següent: 
 

 

Descripció de l'actiu subvencionat Import de l'actiu
Saldo de la 

subvenció de 
capital a 31/12/21

Saldo de la 
subvenció de 

capital a 31/12/20
Altres Instal·lacions i mobiliari 100.000,00 - -
Altres Instal·lacions - Obres pis 30.000,00 - -
Mobiliari 4.000,00 - -
Altres Instal·lacions - Obres banys 34.000,00 - -
Reformes diverses 174.540,00 - 25.975,07
Mobiliari 1.381,51 - 255,87
Reforma jardí 21.000,00 - 4.200,00
Obres bressol (Fund. Roviralta) 15.000,00 - 4.125,00
Obres bressol (Fund. Mar) 30.000,00 - 8.250,00

-
Altres Instal·lacions - Obres cuina 133.000,00 - 63.317,97

542.921,51 - 106.123,91  
 
A 31 de desembre de 2021 i 2020, un detall de valor de cost dels actius totalment 
amortitzats és el següent: 

 

  

2021 2020

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari - 282.593,66
Equips informàtics - 15.217,89
Altre immobilitzat - 3.398,27

- 301.209,82

Euros
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b) Immobilitzat intangible 

 
La composició i el moviment d’aquest capítol del balanç adjunt per als 
exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent: 
 

Saldo a Saldo a Saldo a
31.12.19 31.12.20 31.12.21

Cost:
Aplicacions informàtiques 6.490,00 -               6.490,00 -               6.490,00

6.490,00 -               6.490,00 -               6.490,00

Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques -6.490,00 -               -6.490,00 -               -6.490,00

-6.490,00 -               -6.490,00 -               -6.490,00

Saldo net -            -               -               

Altes

Euros

Altes

 
 

   
UBéns completament amortitzats 
 
A 31 de desembre de 2021 i 2020, totes les aplicacions informàtiques estan 
totalment amortitzades.  

 
6. INVERSIONS IMMOBILIARIES 

 
La composició i el moviment d’aquest capítol del balanç adjunt per als exercicis 
anuals acabats a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent: 
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Saldo a Saldo a Saldo a
31.12.19 31.12.20 31.12.21

Cost:
Terrenys i béns naturals 774.112,32 - 774.112,32 - 774.112,32
Construccions 665.441,98 - 665.441,98 - 665.441,98

1.439.554,30 - 1.439.554,30 - 1.439.554,30

Amortització acumulada:
Construccions -248.164,53 -16.730,72 -264.895,25 -16.730,73 -281.625,98

-248.164,53 -16.730,72 -264.895,25 -16.730,73 -281.625,98

Saldo net 1.191.389,77 1.174.659,05 1.157.928,32

Altes

Euros

Altes

 
 

 
UBéns completament amortitzats 

 
A 31 de desembre de 2021 i 2020, no es troben inversions immobiliàries 
totalment amortitzades.  

 
Un detall dels terrenys i construccions que es troben registrats a 31 de desembre 
amb el seu valor cadastral actualitzat és el següent: 

 

   

Valor net comptable 
31.12.21

Pis Lepant 2-3 266.472,51 81.546,86
Parking Lepant 14.815,85 11.279,68
Pis Lepant 3-1 274.046,97 84.028,60
Pis Sant Pauli 231.493,05 69.256,51
Pis Bassegoda 39, PB 2 166.978,76 24.869,23
Pis Juan de Garay 51, PB 1 204.121,17 47.503,77

Valor Cadastral

 
 

La Fundació té arrendats varis pisos corresponents a cessió d’us d’habitatge 
amb finalitat assistencial. Els contractes de lloguer d’aquests pisos són per un 
període d’un any amb possibilitat de prorrogar-se en 3 anys més. 

 
En l’exercici 2021 ha obtingut uns ingressos per import de 97.279,66 euros i de 
88.072,36 euros en el 2020 (veure nota 13.e). 
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UAssegurances 
 

L’Entitat té contractades pòlisses d’assegurances per cobrir els riscos que estan 
subjectes a les inversions immobiliàries. La cobertura d’aquestes pòlisses es 
considera suficient. 
 

7. ARRENDAMENTS 
 
Arrendament operatiu 
 
Dins l’epígraf “Altres despeses d’explotació” concretament, en “Arrendaments i 
cànons” es registra un import a 31 de desembre del 2021 i 2020 de 32.850,18 
euros i 31.581,37 euros respectivament, corresponent a  les despeses per 
arrendament de l’Entitat.   
 

   

2021 2020
Pg. De la Peira, 12 2.250,18 2.231,37
Carrer Vallcarca 7.200,00 7.200,00
Carrer Trilla 3.000,00 1.750,00
Passatge Jaume Roig 31 PB 10.200,00 10.200,00
Passatge Jaume Roig 31 10.200,00 10.200,00

32.850,18 31.581,37

Quotes arrendament operatiu

 
 
 

8. ACTIUS FINANCERS 
 

Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els saldos 
amb les administracions públiques i l’efectiu i altres actius líquids, dels balanços 
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent: 
 

Classes

Categories 2021 2020 2021 2020 2021 2020

1.467.797,79 1.168.632,86 - - 1.467.797,79 1.168.632,86

- - 1.800.845,00 140,00 1.800.845,00 140,00
1.467.797,79 1.168.632,86 1.800.845,00 140,00 3.268.642,79 1.168.772,86

Total

Actius financers a valor razonable 
canvis en pyg
Actius financers a cost amortitzat

Instruments financers a llarg termini
Accions i participacions del 

patrimoni
Altres
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Classes

Categories 2021 2020 2021 2020
1.859.382,47 227.169,69 1.859.382,47 227.169,69
1.859.382,47 227.169,69 1.859.382,47 227.169,69

Actius financers a cost amortitzat

Instruments financers a 
curt termini

Total
Deutors comercials i altres 

comptes a cobrar

 
 

a) Actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 
 

Un detall del moviment dels exercicis 2021 i 2020 és el següent: 
 

Saldo a Saldo a
31.12.20 31.12.21

Cost d'adquisició 1.174.743,09 1.306.341,65 -1.114.044,82 1.367.039,92
Correcions per deteriorament -6.110,23 100.757,87 6.110,23 100.757,87

1.168.632,86 1.407.099,52 -1.107.934,59 1.467.797,79

Euros

Altes Baixes

 
 

Saldo a Saldo a
31.12.18 31.12.19

Cost d'adquisició 2.504.430,97 237.105,43 -324.257,40 2.417.279,00
Correcions per deteriorament -35.604,24 -22.023,59 35.604,24 -22.023,59

2.468.826,73 215.081,84 -288.653,16 2.395.255,41

Euros

Altes Baixes

 
 

 
Al tancament de l’exercici 2021, el valor raonable de les accions i participacions  
el següent: 
 

Valor net 
comptable 
31.12.21

Valor raonable

Actius financers a cost 1.467.797,79 1.467.797,79  
 

 
b) Actius financers a cost amortitzat 

 
Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs 
dels balanços adjunts: 
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2021 2020 2021 2020

Fiances constituïdes 845,00 140,00 - -
Crèdits per alineació d'inmobilitzat 1.800.000,00 - 1.700.000,00 -

Patrocinadors i altres deutors de les activitats - - 159.382,47 227.169,69

1.800.845,00 140,00 1.859.382,47 227.169,69

Euros
Instruments financers a 

llarg termini
Instruments financers a 

curt termini

Inversions financeres

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

 
 

Dins del epígraf “Inversions financeres” es registra, bàsicament, l’import 
pendent per la venda de l’antiga seu de la fundació.  
 
Un detall de l’evolució dels saldos de socis i altres deutors de l’activitat durant 
els exercicis 2021 i 2020 ha estat el següent: 
 

Saldo a Saldo a
31.12.20 31.12.21

Socis -

Usuaris patrocinadors i altres 
deutors de les activitats

227.169,69 1.172.553,71 -1.240.340,93 159.382,47

227.169,69 1.172.553,71 -1.240.340,93 159.382,47

Euros

Altes Baixes

 
 

Saldo a Saldo a
31.12.19 31.12.20

Socis -

Usuaris patrocinadors i altres 
deutors de les activitats

265.618,82 940.534,28 -978.983,41 227.169,69

265.618,82 940.534,28 -978.983,41 227.169,69

Euros

Altes Baixes
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9. PASSIUS FINANCERS 
 

Un detall de les categories i classes dels passius financers del balanç adjunt,  a 31 
de desembre de 2021 i 2020, segons les normes de registre i valoració, és el 
següent: 
 
 

Classes

2021 2020 2021 2020 2021 2020

763.236,83 697.957,03 501.550,00 1.500,00 1.264.786,83 699.457,03Passius financers a cost amortitzat

Instruments financers a llarg termini

Total
Deutes amb entitats de 

crèdit
Derivats    Altres

Categories

 
 

 
a) Classificació per venciments 

 
Un detall dels venciments dels passius financers per els exercicis acabats al 31 
de desembre de 2021 i 2020 és: 
 

Passius financers 2022 2023 2024 2025 2026 en endevant Total
Deutes amb entitats de crèdit 36.041,43 34.419,56 35.064,84 35.064,84 35.064,84 623.622,75 799.278,26
Proveïdors i creditors - - - - - - 0,00
Altres 1.560.924,32 500.000,00 - - - 1.550,00 2.062.474,32
Total 1.596.965,75 534.419,56 35.064,84 35.064,84 35.064,84 625.172,75 2.861.752,58

Passius financers 2021 2022 2023 2024 2025 en endevant Total
Deutes amb entitats de crèdit 36.077,07 35.760,72 30.867,96 30.867,96 30.867,96 569.592,43 734.034,10
Proveïdors i creditors 28.646,83 - - - - - 28.646,83
Altres 59.171,44 - - - - 1.500,00 60.671,44
Total 123.895,34 35.760,72 30.867,96 30.867,96 30.867,96 571.092,43 823.352,37

Euros
2021

2020
Euros

 
 

 
 
 

b) Import dels deutes amb garantia real 
 
La Fundació té els següents deutes amb garantia real, essent la seva forma i 
naturalesa la que es detalla tot seguit: 

 



 
 
 
 

FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTÓS 
 

 
Memòria abreujada 

 
 

- 16 - 
 
 

Entitat de crèdit
Tipus de 
garantia

Bé afectat
Import concedit

Import a 
31.12.21

Import a 
31.12.20

Banc Sabadell Immobiliària Pis c/ Lepant 2-3 115.000,00 2.487,27 12.323,07
Banc Sabadell Immobiliària Pis c/ Lepant 3-1 110.000,00 2.405,58 11.813,75
Institut Català Finances Immobiliària Pis c/ Montevideo 80.000,00 59.826,68 62.535,80
Institut Català Finances Immobiliària Pis c/ Sant Andreu 59 80.000,00 74.166,64 77.499,98
Institut Català Finances Immobiliària Pis c/ Terrassa 22 80.000,00 74.999,98 78.333,32
Institut Català Finances Immobiliària Pis c/ Mas Mari 122 90.000,00 84.375,00 88.125,00
Institut Català Finances Immobiliària Pis av/ Santa Rosa 45 90.000,00 89.021,73 90.000,00
Institut Català Finances Immobiliària Pis c/ Mila Fontanals 26 90.000,00 89.021,73 90.000,00
Institut Català Finances Immobiliària Pis c/ Sant Jordi 37 85.000,00 60.732,62 61.400,00
Institut Català Finances Immobiliària Pis c/ Dalt del Banus 114 90.000,00 89.347,82 90.000,00
Institut Català Finances Immobiliària Pis c/ Sant Andreu 36 90.000,00 83.843,58 71.832,37
Institut Català Finances Immobiliària Pis c/Verdi 42 90.000,00 89.049,63 -

Total 1.090.000,00 799.278,26 733.863,29  
 
 

10. FONS PROPIS 
 

Un detall de la composició i evolució dels fons propis de la Fundació en els 
exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2021 i 2020, és el següent: 
 

Fons Fundacional Romaments Resultat de 
l'exercici

Subvencions, 
donacions i llegats

Total
Saldo a 31 de desembre de 2019 3.037.272,19 1.409.754,80 -174.779,13 240.274,26 4.512.522,12

Aplicació dels resultats de l'exercici 2019 - -174.779,13 174.779,13 - -

Ingressos i despeses reconegudes al patrimoni net - - - -107.937,32 -107.937,32

Resultat de l'excedent del 2020 - - -137.293,92 - -137.293,92

Saldo a 31 de desembre de 2020 3.037.272,19 1.234.975,67 -137.293,92 132.336,94 4.267.290,88

Aplicació dels resultats de l'exercici 2020 - -137.293,92 137.293,92 - -

Ingressos i despeses reconegudes al patrimoni net - - - -71.428,45 -71.428,45

Resultat de l'excedent del 2021 - - 4.913.186,93 - 4.913.186,93

Saldo a 31 de desembre de 2021 3.037.272,19 1.097.681,75 4.913.186,93 60.908,49 9.109.049,36

Euros
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11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
a) Subvencions de capital i de projectes plurianuals 

 
Un detall del moviment de les subvencions, donacions i llegats de capital i de 
projectes plurianuals durant els exercicis 2021 i 2020 és el següent: 
 

Entitat Subvenció
Saldo 

31.12.20
Atorgades a 

l'any
Imports 
rebuts

Import 
retornat

Traspàs a 
resultat

Saldo a 
31.12.21

Generalitat Catalunya Projectes - - - - -
Sector públic Projectes 26.213,09 59.223,81 - - 24.528,36 60.908,54
Sector privat Capital 106.123,85 - - - 106.123,85 0,00
Total 132.336,94 59.223,81 - - 106.123,85 60.908,54

Entitat Subvenció
Saldo 

31.12.19
Atorgades a 

l'any
Imports 
rebuts

Import 
retornat

Traspàs a 
resultat

Saldo a 
31.12.20

Generalitat Catalunya Projectes 53.204,17 - - 53.204,17 -
Sector públic Projectes - 26.213,09 - - - 26.213,09
Sector privat Capital 187.070,09 - - 80.946,19 106.123,85
Total 240.274,26 26.213,09 - - 134.150,36 132.336,94  
 
 
b) Subvencions a l’explotació 

 
Les subvencions a l’explotació atorgades en els respectius anys 2021 i 2020 i 
traspassades a resultats són les que segueixen: 
 

Entitat
Atorgades per 

el 2021
Atorgades per 

el 2020

Subvencions oficials:
Generalitat Catalunya 161.098,82 158.478,41
Organismes oficials 88.678,88 87.706,41
Sector Privat 36.297,50 28.000,00

286.075,20 274.184,82
Donacions i llegats
Donatius privats 169.307,79 153.794,77

Total 455.382,99 427.979,59  
 

La Fundació ha complert amb totes les condicions associades a les subvencions, 
donacions i llegats rebuts. 

  
 Les subvencions de la Generalitat són dels següents departaments: 
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Departament
Import 

31.12.21
Import 

31.12.20
Benestar Social i Familia (Drets socials) 147.772,42 94.793,17
Ensenyament 7.220,40 10.927,35
Presidència - 10.934,00
Territori i Sostenibilidad - 41.823,89
Suport Juvenil (Igualtat i Feminisme) 6.106,00
Total 161.098,82 158.478,41  

 
 
 

12. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
El detall dels saldos amb les Administracions Públiques en els exercicis finalitzats 
a 31 de desembre de 2021 i 2020, és el següent: 

 

 

2021 2020

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 25.989,89 21.327,57
Organismes Creditors de la Seguretat Social 21.304,77 19.647,45

47.294,66 40.975,02

Passiu Corrent
Euros

 
 

 
a)   Situació fiscal 

 
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar 
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys.  
 
A 31 de desembre de 2021 i 2020, la Fundació té pendents d'inspecció tots els 
impostos no prescrits. 

 
b) Impost de societats 

 
La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II de la Llei 
49/2002 de 24 de desembre de “Régimen fiscal de las Entidades sin fines 
lucratives y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”.  
 
La Fundació ha comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com 
preveu el Reial Decret 1270/2003 de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim 
fiscal especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots 
els requisits establerts en l’article 3er de ‘l’esmentada Llei. 
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D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts, 
obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l’esmentada Llei, és del 
10%. 
 

 
13. INGRESSOS I DESPESES 

 
a) Aprovisionaments 

 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 
 

2021 2020

Consum de béns destinats a les activitats 126.740,31 98.823,97
126.740,31 98.823,97

Euros

 
 

b) Ajuts concedits 
 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 
 

         

2021 2020
Ajudes per a dones en situació de risc social 64.340,04 63.159,92  

 
  

c) Despeses de personal 
 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 
 

2021 2020
Sous i salaris 690.675,36 647.536,85
Indemnitzacions - 54.105,85
Càrregues socials 193.757,32 187.089,57
Altres despeses socials 5.633,36 1.088,04

890.066,04 889.820,31

Euros

 
 

d) Vendes i prestacions de serveis 
 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 
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2021 2020
Ingresos Maternal 719.841,50 635.576,50
              Usuaris 45.631,50 20.008,00
              Organismes oficials 674.210,00 615.568,50

Ingresos Bressol - 27.940,50
              Usuaris - 22.270,50
              Organismes oficials - 5.670,00

Ingresos Noa 62.644,29 51.219,48
              Usuaris 3.294,00 2.324,00
              Organismes oficials 59.350,29 48.895,48

782.485,79 714.736,48

Euros

 
 

  
e) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 

 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 
 

    

2021 2020
Ingresos per arrendaments 97.279,66 88.072,36

Euros

 
  

f) Altres despeses d’explotació 
 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 
    

                

2021 2020
Arrendaments i cànons 32.850,18 31.581,37
Reparacions i conservació 57.830,78 65.236,99
Professionals independents 30.781,69 41.921,18
Assegurances 6.457,10 4.053,51
Serveis bancaris i similars 20.971,28 22.320,03
Comunicacions 2.096,72 4.026,88
Electricitat i aigua 70.658,14 59.245,49
Altres despeses 46.012,33 30.317,11
Tributos 8.628,63 3.892,81

276.286,85 262.595,37

Euros

 
 
 

14. ALTRA INFORMACIÓ    
  

a)    Nombre mig de personal 
 

El número mig de personal distribuït per categories i sexes de la Fundació 
durant l’exercici 2021 i 2020 ha estat el següent: 
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Homes Dones Homes Dones

Direcció - 1,00 0,43 1,89
Administració 0,03 3,25 0,30 1,73
Altres 1,03 22,62 1,12 20,93

1,06 26,87 1,85 24,55

Promig de l'exercici
2020

Promig de l'exercici
2021

 
 

 
b)   Informació sobre els aplaçaments de pagament efectuats a proveïdors. 

Disposició addicional tercera. "Deber de información" de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol 

 
La informació relativa al període mig de pagament per l’exercici 2021 i 2020 
és la següent: 
   

Exercici 2021 Exercici 2020
Període mig de pagament a creditors 31 21

Dies

 
 
 

c)  Components de l’òrgan de govern  
 

 
Nom Càrrec Patronat
Maria Viñas Pich Presidenta
Teresa Raventós Raventós Vice-presidenta
Oriol Valentí Vidal Secretari
Teresa Batlle Pagés Vocal
Montserrat Cervera Macià Vocal
Albert Guàrdia i Raventós Vocal
Marta Torras Martí Vocal
Elena de Carandini Raventós Vocal
Xavier Raventós Negra Vocal  
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d)   Remuneracions als membres del Patronat 
 

Els membres del Patronat no reben cap remuneració en funció del seu càrrec. 
Les remuneracions que han percebut el personal directiu de l’entitat durant el 
2021 són de: 

 Directora de la Fundació: 46.666,61 euros. 
 Directora de la Maternal: 37.729,44 euros. 

Fent un total de 84.396,05 euros en el 2021 i de 84.476,53 euros en el 2020. 
 

e)   Aspectes mediambientals i informació sobre drets d’emissió de gasos 
d’efectes hivernacles  

 
Durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2021 i 2020 la Fundació no 
ha adquirit immobilitzat material, ni ha incorregut en despeses amb la finalitat 
de la protecció i millora del medi ambient. Així com que no posseeix drets 
d’emissió de gasos d’efectes hivernacles. 
 
En opinió de la direcció de la Fundació, no existeixen contingències 
relacionades amb la protecció i millora del medi ambient que puguin tenir 
qualsevol efecte significatiu sobre el patrimoni i els resultats de la Fundació. 
 

f)   Codi de conducta d’inversions financeres temporals 
 
El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta de les 
entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres, 
acordat el 20 de novembre de 2003, pel Consell de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a 
les que s’han d’ajustar les inversions financeres temporals en base a 
l’esmentada normativa. 
 
En data 8 de juny del 2018, el Patronat de la Fundació va elaborar una 
directiva de polítiques d’inversió, la “Investment Policy Statement”, per 
definir les necessitats i objectius, així com el risc que la Fundació està 
disposada a assumir. En base a aquests paràmetres es dissenya una cartera 
financera i un asset allocation personalitzat, alienant interessos en tot 
moment. 
 
UObjectius d’inversió 
 
La cartera financera s’invertirà amb l’objectiu de creixement del patrimoni a 
llarg termini i preservació del capital. 
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L’asset allocation estratègic de la cartera ha de ser el resultat d’un balanç 
adequat entre els objectius d’inversió, l’aversió al risc i les necessitats de 
liquiditat. 
 
En base al perfil de risc (equilibrat), es defineix la següent distribució: 
 

- 10% Liquiditat 
- 25% Renda Fixa 
- 25% Renda Variable 
- 20% Alternatius 
- 20% Private Equity 

La Fundació no participarà en carteres d’inversions relacionades amb 
matèries primeres o inversions en hedge funds. 

   
UL’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en U Ucompte: 

 

1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financeres s’han 
realitzat en valors en l’àmbit de supervisió de la CNMV. 

 

2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors mobiliaris 
i instruments financeres aquells compresos en l’article 2 de la Llei del 
Mercat de Valors, així com les participacions en institucions d’inversió 
col·lectiva. 

 
USelecció d’inversions 
 
Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre la 
seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents posicions 
d’inversió, atenent les condicions del mercat en el moment de la 
contractació. 
D’altra banda, també es diversifica el risc corresponent a les inversions. 
A més, i amb l’objecte de preservar la liquidesa de les inversions, 
l’Entitat porta a terme les seves inversions en valors o instruments 
financers negociats en mercats secundaris oficials. 
 
L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt, 
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o 
qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga). 
 

g) Retribució auditors 
 
En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els 
honoraris meritats per l’auditoria de l’exercici 2021 han estat de 2.740,00 
euros (2.660 euros el 2020). 
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15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 
FINALITATS ESTATUÀRIES 
 
La informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament 
vinculats al compliment de les finalitats estatutàries són els següents:  
 

Detall
Valor 

comptable Vida útil Amort. Acum. Deteriorament

Valor net 
comptable 
31.12.21

Activitat que s'hi 
desenvolupa

Béns Immobles 3.814.904,04 34 anys 255.171,74 - 3.559.732,30 Acolliment

Detall
Valor 

comptable Vida útil Amort. Acum. Deteriorament

Valor net 
comptable 
31.12.20

Activitat que s'hi 
desenvolupa

Béns Immobles 1.241.912,58 34 anys 506.419,65 - 735.492,93 Acolliment  
 
Altres actius que formen part de la dotació fundacional:  
 

Detall

Valor 
comptable 
31.12.21 Descripció

Inversions financieras a llarg termini 1.467.797,79 Accions, obligacions, dipòsits

Detall

Valor 
comptable 
31.12.20 Descripció

Inversions financieras a llarg termini 1.795.359,61 Accions, obligacions, dipòsits  
 

 
UFinalitats fundacionals 

  
El càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les qual es 
pot comprovar el compliment de les finalitats. 
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Descripció Exercici 2021 Exercici 2020

Ingressos Bruts

Ingressos per les activitats 1.237.868,78 1.142.716,07
Altres ingressos de les activitats 97.279,66 88.072,36
Reversió del deteriorament -
Ingressos financers 11.881,18 8.920,34
Resultat per alineacions i altres 4.864.023,11 -

TOTAL INGRESSOS BRUTS 6.211.052,73 1.239.708,77

Despeses necesàries

Despeses financeres 10.541,95 10.215,51
Deteriorament 6.110,22
Resultats per alineacions i altres -

TOTAL DESPESES NECESÀRIES 10.541,95 16.325,73

TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES 6.200.510,78 1.223.383,04

Despeses i inversions activitat fundacional

Ajusts concedits i altres despeses 64.340,04 63.159,92
Aprovisionaments 126.740,31 98.823,87
Despeses de personal 890.066,04 889.820,31
Altres despeses d'explotació 276.286,85 262.595,37
Adquisicions d'immobilitzat que no està subvencionat 3.000.000,00 -

TOTAL ASSIGNACIÓ FUNDACIONAL 4.357.433,24 1.314.399,47  
  

La Fundació ha destinat més del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, 
amb la qual cosa s’ha complet amb el que s’estableix legalment. 
      

 

Exercici
Ingressos 

computables
% Legal a 

aplicar

Import mínim 
de despesa 
aplicable

% Destinat a 
finalitats 

fundacionals

Despesa destinada 
a activitats 

fundacionals Diferencia
2017 1.157.451,66 70% 810.216,16 86% 995.986,18 -185.770,02
2018 1.420.125,36 70% 994.087,75 81% 1.154.518,28 -160.430,53
2019 1.165.755,36 70% 816.028,75 108% 1.264.335,70 -448.306,95
2020 1.223.383,04 70% 856.368,13 107% 1.314.399,47 -458.031,34
2021 6.200.510,78 70% 4.340.357,55 70% 4.357.433,24 -17.075,69  
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16. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

   
   

Exercici 2021 Acció Social Donatius
Rendiment de 

capital Total

Ingressos
Prestació de serveis 782.485,79 - - 782.485,79
Altres ingressos 97.279,66 - - 97.279,66
Donatius i convenis - 169.307,79 - 169.307,79
Subvencions oficials 286.075,20 - - 286.075,20
Subvencions en capital 106.123,90 - - 106.123,90
Ingressos financers - - 6.921,05 6.921,05
Resultats per alienacions - - 4.725.812,27 4.725.812,27
Total ingresos 1.271.964,55 169.307,79 4.732.733,32 6.174.005,66

Despeses
Ajuts monetaris 64.340,04 - - 64.340,04
Compres i consums 126.740,31 - - 126.740,31
Serveis exteriors 276.286,85 - 8.398,23 284.685,08
Despeses de personal 890.066,04 - - 890.066,04
Despeses financeres - - 5.581,82 5.581,82
Deteriorament inversions - - -138.210,84 -138.210,84
Dotacions amortitzacions 27.616,28 - - 27.616,28
Total despeses 1.385.049,52 0,00 -124.230,79 1.260.818,73
Resultat -113.084,97 169.307,79 4.856.964,11 4.913.186,93  

 

Exercici 2020 Acció Social Donatius
Rendiment de 

capital Total

Ingressos
Prestació de serveis 714.736,48 - - 714.736,48
Altres ingressos 88.072,36 - - 88.072,36
Donatius i convenis - 153.794,77 - 153.794,77
Subvencions oficials 274.184,82 - - 274.184,82
Subvencions en capital 37.492,15 - - 37.492,15
Ingressos financers - - 8.920,34 8.920,34
Resultats per alienacions - - - 0,00
Total ingresos 1.114.485,81 153.794,77 8.920,34 1.277.200,92

Despeses
Ajuts monetaris 63.159,92 - - 63.159,92
Compres i consums 98.823,87 - - 98.823,87
Serveis exteriors 262.595,37 - 10.030,35 272.625,72
Despeses de personal 889.820,31 - - 889.820,31
Despeses financeres - - 10.215,51 10.215,51
Deteriorament inversions - - 6.110,22 6.110,22
Dotacions amortitzacions 73.739,29 - - 73.739,29
Total despeses 1.388.138,76 0,00 26.356,08 1.414.494,84
Resultat -273.652,95 153.794,77 -17.435,74 -137.293,92  
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17. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

No hi ha esdeveniments posteriors addicionals als esmentats que afectin a la 
situació financera i patrimonial de la Fundació. 
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Formulació dels comptes anuals abreujats de l’exercici 2021 
 

 

 
El Patronat de la FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTÓS, amb data 13 de juny 
de 2022 i en compliment de la legislació vigent, formulen els presents comptes anuals 
abreujats de l’exercici comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, 
els quals venen constituïts per: 
 

- Balanços abreujats 31 de desembre de 2021 i 2020. 
- Compte de resultats abreujats corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre 

de 2021 i 2020. 
- Estat abreujat de canvis en el patrimoni net dels anys 2021 i 2020. 
- Memòria abreujada de l’exercici 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                                    ________________________ 

Maria Viñas Pich               Oriol Valentí Vidal 
Presidenta                  Secretari 
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