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Informació institucional, organitzativa i de planificació 

 

Missió, visió i valors 
 

La missió de la nostra entitat és  la protecció de la gent gran en totes les diferents 

dimensions de la seva persona, fent una aposta decidida per promoure la seva qualitat 

de vida, respectant la seva dignitat i la defensa dels seus drets. 

 

Com entitat volem continuar essent una entitat referent de la tutela de gent gran dins 

de Catalunya, treballant amb rigor i passió. La nostra visió té com a línia vertebradora 

el nostre compromís social, la lluita contra el maltractament d’aquest col·lectiu en 

totes les seves dimensions, així com la lluita per la defensa dels seus drets. 

 

Valors: 

 

Justícia entesa com el reconeixement de les condicions que permeten a totes les 

persones l’exercici de tots els seus drets. 

Dignitat humana com a valor inherent a la persona. Treballem pel benestar de la 

persona atesa des de l’ètica, el respecte en la diversitat i la promoció dels drets de la 

gent gran. 

Atenció integral en la cura de les persones tutelades de forma integradora, en totes 

les seves dimensions i desenvolupant la nostra tasca de forma personalitzada vers el 

tutelat. 

Acompanyament en l’últim tram de la seva vida, promovent el bon tracte a les 

persones grans i lluitant contra la seva exclusió. 
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Programes que desenvolupa l’entitat 

 
La Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels , és una entitat tutelar que té com a 
principal objecte social la tutela de persones del grup conegut com “tercera edat o gent 
gran”. 
 
 
Els principals programes que desenvolupa la FNSDA són: 
 

Tutela 

La FNSDA, sota la supervisió judicial, representa i té cura de garantir la millor qualitat de 
vida de les persones incapacitades. Implica la representació de les persones tutelades en 
totes les esferes de la seva vida.  
 

Pretutela 

Dedicat a l’estudi preliminar dels expedients tutelars amb l’objectiu de planificar el futur 
de qualsevol persona en cas d’una possible incapacitat. Dirigit a particulars (autotutela) o 
a la coordinació amb els diferents professionals dels serveis socials. 
 

Ajuda al tutelat sense recursos 

Aproximadament un 35% dels tutelats viuen en condicions de pobresa. Aquest programa 
neix amb l’objectiu de reunir fons per a poder cobrir totes les despeses dels tutelats sense 
recursos i garantir la seva qualitat de vida. 
 

Voluntariat 

Aquesta entitat aposta fortament per el voluntariat per a trencar l’aïllament i la soledat 
que pateixen la majoria dels nostres usuaris des de la pràctica dels valors de la solidaritat i 
l’altruisme. L’acció voluntària complementa l’acció professional a fi de millorar l’atenció 
integral a la persona creant un teixit de solidaritat, ajuda mútua i reconeixement. 
 
Sensibilització  

Dirigit a millorar la sensibilització de la societat vers el col·lectiu de gent gran com a 
mesura de prevenció davant possibles maltractaments. 
 
 

Principal normativa que aplica l’entitat 
 

A continuació detallem la principal normativa específica que és d’aplicació a la Fundació 
Privada Nostra Senyora dels Àngels 
 
Legislació autonòmica 
 

Serveis Socials i Tutela: 
 

- Títol II de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família. 

- Decret 188/1994, de 28 de juny, de creació de la Comissió d’Assessorament i 
Supervisió de les persones jurídiques que tinguin atribuïda la tutela de menors o 
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incapacitats (la composició d’aquesta comissió queda modificada pel Decret 
266/98, de 6 d’octubre) 

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya 
- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 

2010-2011 
- Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme. 
 
 

Fundacions: 
 

- Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de la 
verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern  

- Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 

- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques 

- Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre 

- 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 

- Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de la 
verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública 

- Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern  
 

 
 
Legislació estatal 
 

- Títol IX i X del Llibre Segon del Codi Civil Espanyol,  relatiu a la persona (Real 
Decret de 24 de juliol de 1889) 

- Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària 
- Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 

Comptabilitat 
- Real Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, per a l’aplicació del règim fiscal de les 

entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge 
- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions 
- Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense ànim de 

lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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Organigrama de l’entitat 
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Informació econòmica, pressupostaria i estadística 

 

Comptes anuals i informe d’auditoria 

 
I. Balanç 

 

 
Actiu Exercici 2016 

a) Actiu no corrent 673.634,95 
Immobilitzat intangible 558,00 
Altres immobilitzats intangibles 
 

558,00 

Immobilitzat material 613.789,85 
Terrenys i construccions 570.982,32 
Instal·lacions, maquinària i utillatge 12.307,56 
Mobiliari i equips per a processaments d’informació 5.092,67 
Altre immobilitzat material 25.497,30 
  
Inversions immobiliàries 59.187,10 
Construccions 59.187,10 
 
Inversions financeres a llarg termini 

 
100,00 

Altres actius financers 100,00 
  

b) Actiu corrent 225.084,02 
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar 85.920,17 
Altres deutors 84.024,74 
Personal 1.895,43 
  
Periodificacions a curt termini 3.352,27 
  
Efectiu i altres actius líquids equivalents 135.811,58 
Tresoreria 135.811,58 
  
Total Actiu 898.718,97 
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Patrimoni net i passiu Exercici 2016 

a) Patrimoni net 792.169,94 
Fons propis 754.917,92 
  
Fons dotacionals o fons socials 262.601,57 
Fons dotacionals o fons socials 262.601,57 
  
Excedents d’exercicis anteriors 462.718,72 
Romanent 462.718,72 
  
Excedent de l’exercici (positiu o negatiu) 29.597,63 
  
Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 
ajustaments 37.252,02 
Subvencions oficials de capital 37.252,02 
  

b) Passiu no corrent 37.327,73 
Deutes a llarg termini 37.327,73 
Deutes amb entitat de crèdit 37.327,73 
  

c) Passiu corrent 69.221,30 
Deutes a curt termini 22.066,58 
Deutes amb entitats de crèdit 22.066,58 
  
Creditors per activitats i altres comptes a pagar 47.154,72 
Creditors varis 6.576,65 
Personal (remuneracions pendents de pagament) 14.687,13 
Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
administracions públiques 25.890,94 
  
Total patrimoni net i passiu 898.718,97 
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II.    Compte de pèrdues i guanys 

 
 Exercici 2016 
Ingressos per les activitats 768.814,56 
Vendes i prestacions de serveis 170.311,80 
Subvencions oficials de les activitats 575.420,76 
Donacions i altres ingressos per a activitats 23.082,00 
  
Ajuts concedits i altres despeses (14.719,85) 
Ajuts concedits (14.719,85) 
  
Aprovisionaments (92,33) 
Consums i deterioraments d’existències (92,33) 
  
Altres ingressos de les activitats 22.186,68 
Ingressos per arrendaments 22.186,68 
  
Despeses de personal (614.124,65) 
  
Altres despeses d’explotació (116.386,70) 
Serveis exteriors (115.862,01) 

Arrendaments i cànons (7.433,76) 
Reparacions i conservació (10.743,60) 
Serveis professionals independents (14.438,32) 
Transports (10.864,41) 
Primes d’assegurances (10.321,80) 
Serveis bancaris (1.009,85) 
Subministraments (7.518,24) 
Altres serveis (53.532,03) 

Tributs (524,69) 
  
Amortització de l’immobilitzat (21.754,12) 

 
 1.524,00 
Subvencions, donacions i llegats traspassats al 
resultat 
 
Deteriorament i resultat per alienacions de 
l’immobilitzat 
Resultats per alienacions i altres 5.000,00 
  
I. Resultat d’explotació 30.447,59 
Ingressos financers 20,76 
Despeses finançeres (870,72) 
II. Resultat financer (849,96) 
III. Resultat abans d’impostos 29.597,63 
IV. Resultat de l’exercici  29.597,63 
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III.     Informe d’auditoria dels comptes anuals 
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Subvencions i ajudes concedides per l’Administració Pública 

 

 

Organisme 
proveïdor 

Objecte 
Persones 

beneficiaries 
Import Territori Duració 

Generalitat de 
Catalunya 

Servei de 
Tutela 

Persones 
tutelades 

533.321,28€ 
Província 

de 
Barcelona 

Bianual 

Diputació de 
Barcelona 

Servei de 
Tutela 

Persones 
tutelades 

6.430,78€ 
Província 

de 
Barcelona 

Anual 

Obra Social La 
Caixa 

Ajuda al 
tutelat 
sense 

recursos 

Persones 
tutelades sense 

recursos 

15.000€ 
(7.500€) 

Província 
de 

Barcelona 

Bianual 
(concedida 

al 2015) 

Obra Social 
Sant Joan de 

Déu 

Ajuda al 
tutelat 
sense 

recursos 

Persones 
tutelades sense 

recursos 
5.000€ 

Província 
de 

Barcelona 
Anual  

 Total  552.252,06€  
 

 

 

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat 

 

 
 D’acord amb els Estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de l’Entitat 

són els patrons que forment part del Patronat. Aquests no perceben cap tipus de 
retribució ni dinerària ni en espècie per l’exercici del seu càrrec, d’acord amb la 
legislació de Fundacions. 
 

 La retribució, salari brut, de l’equip directiu durant l’any 2016 ha estat de 
85.819,44€ 

 


