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FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 

Informe d' Auditoria lndependent 
Comptes Anuals Simplificats 

a 31 de desembre de 2016 
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FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 

Informe d' Auditoria lndependent 
Comptes Anuals Simplificats 

a 31 de desembre de 2016 
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m 
INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS 

Als socis de la FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS: 

Hem auditat els comptes anuals simplificats de la FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP 
SANS que comprenen el balan9 a 31 de desembre de 2016, el compte de pérdues i 
guanys, i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. 

Responsabilitat de la Junta Directiva en relació amb e/s Comptes Anuals 

La Junta Directiva és la responsable de formular els comptes anuals simplificats 
adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera 
i deis resultats de la FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS, de conformitat amb el 
marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica 
en la nota 2 de la memoria adjunta, i del control intern que considerin necessari per 
permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a 
frau o error. 

Responsabilitat de /'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals 
simplificats adjunts basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria 
de conformitat amb la normativa reguladora de !'auditoria de comptes vigent a 
Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'ética, així com 
que planifiquem i executem !'auditoria a fi d'obtenir una seguretat raonable sobre si 
els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per obtenir evidencia d'auditoria 
sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos 
d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar 
aquestes valoracions del risc, !'auditor té en compte el control intern rellevant pera la 
formulació per part de l'entitat deis comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no 
amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. 
Una auditoria també inclou l'avaluació de les polítiques comptables aplicades i de la 
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com 
l'avaluació de la presentació deis comptes anuals presos en el seu conjunt. 

Batlle Joan Deu, 2 bis 08181 Sentmenat T/F. +34 937 150 901 lnfo@audltconsultlng.es www.audltconsultlng.es nif. 34752035R 
Inscrito en la sección de Auditores Individuales del Registro Oficial de Auditores de cuentas con el número 20.980 
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&I 
Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base 
suficient i adequada pera la nostra opinió d'auditoria amb excepcions. 

Fonament de l'opinió amb excepcions 

Tal i com s'esmenta en la nota 9 de la memoria simplificada adjunta, l'entitat manté 
una participació significativa en una empresa del grup per un valor net de 45.914,89 
euros. El valor net d'aquesta participació al 31 de desembre de 2015 va ser de 
50.614,22 euros. Els compte anuals de la societat participada no estan sotmesos a 
auditoria per no estar-hi obligats, raó per que la qual no disposem d'informació 
suficient que ens permeti avaluar la raonabilitat de la valoració d'aquesta participació 
a 31 de desembre de 2016 ni podem determinar si existeix la necessitat de realitzar 
cap correcció valorativa. 

Opinió amb excepcions 

Segons la nostra opinió, excepte pels possibles efectes del fet descrit en el paragraf de 
"Fonaments de l'opinió amb excepcions", els comptes anuals simplificats adjunts 
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de la FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS a 31 de desembre de 2016, 
així com deis seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts . 

Col-legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PASCUAL GIRME MARC 

Any 2017 Núm. 20/17/08261 
IMPORT COL-LEGIAL: 96,00 EUR 

Informe d'auditoria de comptes subjecte 
a la normativa d'auditor ia de comptes 

espanyola o internacional 

Sentmenat, 15 de juny de 2017 

Marc Pascual Girmé 

Batlle Joan Deu, 2 bis 08181 Sentmenat T/F. +34 937 150 901 info@auditconsulting.es www.auditconsultlng.es nif. 34752035R 
Inscrito en la sección de Auditores Individuales del Registro Oficial de Auditores de cuentas con el número 20.980 
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FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 
NIF G08537912 
Documentació anual corresponent a l'exercici 2016 

FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 

NIF G08537912 

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2016, 

1 NOTES EXPLICATIVES QUE CONFORMEN 

LA MEMORIA ECONÓMICA 
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FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 
NIF G08537912 
Documentacíó anual corresponent a l'exercící 2016 

DADES IDENTIFICATIVES DE L'ENTITAT 

Denominació FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 

Adrec;:a: Rambla Mossén Jacint Verdaguer, 1 O 

Població: Sant Cugat del Vallés CP. 08197 

Teléfon: 93.590.27.00 

NIF G08537912 
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FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 
NIF G08537912 
Documentació anual corresponent a l'exercici 2016 

CERTIFICAT DE RESPONSABILITA TS 

En Lluc Pejó Climent, coma Secretari de l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS, amb 

NIF G08537912, a 31 de marc;; de 2017. 

CERTIFICA 

Que les dades que consten en el balang, el compte de resultats i memoria, reflecteixen la 

realitat de l'entitat i que els principis seguits per reflectir aquesta responen a criteris de 

fiabilitat i raonabilitat. 

Lluc Pejó Climent 

Vist i plau 

- · 

Núria Montanya i Tanya 
Presidenta 

3 





Nom: FUNDACIO PRIVADA JOSEP SANS 

Número d'inscripció : 83 

Exercici comptable : 2016 [8J Complet 0 Partil 

Balan~ abreujat 

Exercici 2016 

NÚM. DELS COMPTES 
1 

ACTIU 1 NOTES DE ,1 
LA MEMÓRIA 

EXERCICI N I EXERCICI N-1 

A) ACTIU NO CORRENT 473.202,46 484.121,78 

l. lmmobilitzat intangible 0,00 0,00 

202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives 

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informa.tiques 

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratunament 

200, 201, 203, 205(2800), 4. Altres immobilitzats intangibles 
(2801), (2803), (2805), (2900), 

(2901 ), (2903), (2905) 

209 5. Acomptes 

11. lmmobilitzat material 92.966,81 97.673,22 

210,211, (2811), (2910), 1. Terrenys i Construccions 32.363,57 32.691,39 

(2911) 

212,213,214, (2812), (2813), 2. lnstal·lacions, maquinaria i utillatge 59.589,SO 62.647,19 

(2814), (2912), (2913), (2914) 

215,216, (2815), (2816), 3. Mobiliari i Equips pera processaments d'informació 1.003,34 2.334,64 

(2915), (2916) 

217,218, (2817), (2818), 4. Alltre immobilitzat material 
(2917), (2918) 

219 5. lmmobilizaciones materia!s en curs i Acomptes 

111. lnversions immobili.\ries 333.830,76 335,334,34 

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals 281.538,91 281,536,91 

221, (282), (2921) 2. Construccions 52.291,65 53.795,43 

IV. Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00 

230, (29190) 1. Béns immobles 

231,232,233, (29191), 2. Arxius, Biblioteques i Museus 
(29192), (29193) 

234, (29194) 3. Béns mobles 

239 4. Acomptes 

V. lnversions en entitats del grup i associades a 45,914,89 50,614,22 

llarg termini 

2403, 2404, (2493), (2494), 1. lnstruments de patrimoni 45.914,89 50.814,22 

(2933), (2934) 

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crédits a entitats 

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute 

VI. lnversions financeres a llarg termini 500,00 500,00 

2405, 250, (2495), (259), 1. lnstruments de patrimoni 
(2935), (296) 

2425, 252, 253, 254, (2955), 2. Crédits a tercers 
(298) 

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute 

255,258,26 4. Altres actius financers 500,00 500,00 

474 VII. Actius per impost diferit 
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Nom: FUNDACIO PRIVADA JOSEP SANS 

Número d'inscripció : 83 

Exercici comptable : 2016 ~ Complet □ Partit 

NÚM. DELS COMPTES 
1 

ACTIU 1 NOTES DE J 1 LA MEMÓRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 

B) ACTIU CORRENT 23.522,52 76.894,11 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), l. Existéncies 
407 

11. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 19.207,81 59.770,34 

altres comptes a cobrar 

440,441,442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis 19.207,81 59.770,34 

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 

444 3. Patrocinadors 

445,446,449, (490) 4. Altres deutors 

460, 464,544 5. Personal 

4709 6. Actius per impost corrent 

4700,4707,4708,471,472, 7. Altres credits ambles Administracions Públiques 

473 

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 

111. lnversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 

5303, 5304, (5393), (5394), 1. lnstruments de patrimoni 
(5933), (5934) 

5323,5324,5343,5344, 2. Crédits a entitats 
(5953), (5954) 

5313, 5314, 5333, 5334, 3. Valors representatius de deute 
(5943), (5944) 

5353,5354, 5523,5524 4. Altres actius financers 

IV. lnversions financeres a curt termini 0,00 0,00 

5305, 540, (5395), (549), 1. lnstruments de patrimoni 
(5935), (596) 

5325,5345,542,543,547, 2. Crédits a tercers 
(5955), (598) 

5315, 5335, 541,546, (5945), 3. Valors representatius de deute 
(597) 

5355,545,548,551,5525, 4. Altres actius financers 
554,5590,565,566 

480,567 V. Periodificacions a curt termini 53,36 53,36 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.261,35 17.o?0,41 

570,572,574 1. Tresoreria 4.261,35 17.070,41 

576 2. Altres actius líquids equivalents 

TOTAL ACTIU (A+B) 495,724,98 561.015,89 

J 
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Nom: FUNDACIO PRIVADA JOSEP SANS 

Número d'inscripció : 83 

Exercici comptable : 2016 ISI Complet 0 Partil 

NÚM. DELS COMPTES 1 
PATRIMONI NET I PASSIU 1 NOTES DE J 

LA MEMÓRIA 
EXERCICI N I EXERCICI N-1 

A) PATRIMONI NET 427,662,10 447.518,61 

A~1) Fons propis 317 .324,40 334.403,80 

l. Fons dotacionals o fons socials 366.050,36 366.050,36 

100, 101 1. Fans dotacionals o fons socials 366.050,36 366.050,36 

(103), (104) 2. Fans dotaciona!s o fons socials pendents de 
desemborsar 

102 11. Fons especials 

111. Excedents d'exercicis anteriors -31,646,56 -18.343,01 

120 1. Romanent -31.646,56 -18.343,0\ 

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats 
estatutarias 

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -17.079,40 -13,303,55 

118 VI. Aportacions pera compensar pérdues 

A~2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 110.337,70 113.114,81 

ajustaments 

130 1. Subvencions oficials de capital 110.337,70 113.114,81 

131 2. Donacions i llegats de capital 

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats 

137 4. lngressos fiscals a distribuir 

B) PASSIU NO CORRENT 37.292,48 37.292,48 

14 l. Provisions a llarg terminí 

11. Deutes a llarg termini 37.292,48 37.292,48 

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crédit 

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer 

1615, 1635, 171,172,173, 3. Altres deutes a llarg termini 37.292,48 37,292,48 

175,176,180,185,189 

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 111. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg 

1624, 1633, 1634 terrnini 

479 IV. Passius per irnpost diferit 

181 V. Periodificacions a llarg terrnini 
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Nom: FUNDACIO PRIVADA JOSEP SANS 

Número d'inscripció : 83 

Exercici comptable : 2016 ~ Complet 0 Partil 

NÚM. DELS COMPTES 1 
PATRIMONI NET I PASSIU 1 NOTES DE .1 

LA MEMÓRIA 
EXERCICI N l EXERCICI N-1 

C) PASSIU CORRENT 31.770,40 76.204,80 

499,529 l. Provisions a curt termini 

11. Oeutes a curt termini 0,00 5,24 

5105,520, 527 1. Deutes amb entitats de crédit 

5125,524 2. Creditors per arrendament financer 

5115,5135,5145,521,522, 3. A!tres deutes a curt termini 5,24 

523,525,528,551,554, 
5525,555,5565,5566,560, 

561,569 

5103, 5104, 5113, 5114, 111. Deutes amb entitats del grup i associades a curt 
5123,5124,5133,5134, 
5143,5144,5523,5524, 

5563,5564 
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 31.770,40 76.199,66 

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Prove"idors 4.719,90 3.606,29 

41 2. Creditors varis 21.156,67 66.580,99 

465,466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 

475,476,477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 4.301,39 4.150,06 

Admlnistracions Públiques 

448 5. Acomptes d'usuaris 1.592,44 1.862,22 

485,568 V. Periodificacions a curt termini 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 496.724,98 561.015,89 
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Nom: FUNDACIO PRIVADA JOSEP SANS 

Número d'inscripció : 83 

Exercici comptable : 2016 ~ Complet 0 Partil 

Compte de Resultats abreujat 

NOTES DE (Deure) Haver 
NÚM. DELS COMPTES LA MEMÓRIA EXERCJCJ N I EXERCICI N-1 

1. lngressos per les activitats 106.562,79 112.984,10 

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis 45.326,68 41.327,79 

721 b) lngressos rebuts amb caracter periodic 

722,723 e) lngressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

724 d) Subvencions oficials a les activitats 19.661,32 31.000,00 

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats 38.797,68 37.879,20 

727 f) Altres subvencions, donacions i Hegats de l'exercici 2.777,11 2.777,11 

incorporats al resu!tat de l'exercici 

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 

2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00 

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits 

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del carrec de 
membre de l'Organ de govern 

(6930), 71 ', 7930 3. Variació d'existéncies de productes acabats i en curs de 
fabricació 

73 4. Treballs realitzats per l'entitat peral seu actiu 

5. Aprovisionaments 0,00 -60,47 

(600), (601), (602), 606,608, a) Consums i deteriorament d'existéncies ·60,47 

609, 61', (6931), (6932), 
(6933), 7931, 7932, 7933 

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats 

6. Altres ingressos de les activitats 6,000,00 6.454,31 

752 a) lngressos per arrendaments 6,000,00 6.000,00 

751,753,754,755,759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 454,31 

(64) 7. Despeses de personal -77.988,13 -82.397,46 

8. Altres despeses d'explotació -40.649,35 -39.400,11 

a) Serveis exteriors -35.463,61 -33.561,01 

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament 

(621) a2 ) Arrendaments i c8.nons -2.275,89 -1.400,45 

(622) a3) Reparacions i conservació ·2.866,11 -7.370,28 

(623) a4 ) Serveis professionals independents -5.341,25 -5.866,71 

(624) as) Transports -47,47 

(625) ae) Primes d'assegurances -882,82 -869,40 

(626) a7 ) Serveis bancaris -671,05 -660,70 

(627) ae) Publicitat, propaganda i relacions públiques 

(628) ag} Subministraments -4.140,70 -1.608,75 

(629) a10) Altres serveis -lS.285,79 -15.737,25 • 

(631), (634), 636,639 b) Tribuis -26,25 -1.623,10 

(655), (694), (695), 794, 7954 e) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les activitats 

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent -5.059,4S ·4.216,00 

• Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo 
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Nom: FUNDACIO PRIVADA JOSEP SANS 

Número d'inscripció: 83 

Exercici comptable : 2016 125) Complet 0 Partil 

NÚM. DELS COMPTES 
NOTES DE (Deure) Haver 

LA MEMÓRIA EXERCICI N I EXERCICI N-1 

(68) 9. Amortització de l'ímmobilitzat -6.219,99 -6.127,69 

725,726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al 
resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions 

12. Deteriorament i resultat per alienacions de 0,00 0,00 

l'immobilitzat 

(690), (691 ), (692), 790, 791, a) Deterioraments i pérdues 
792 

(670), (671), (672), 770,771, b) Resultats per alienacions i altres 
772 

(678), 778 13. Altres resultats -186,25 

1) RESUL TAT D'EXPLOTACIÓ -12.380,93 -8.547,32 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

760, 761, 762,769 14. lngressos financers 0,86 4,66 

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres 

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers 

(668), 768 17. Diferencies de canvi 

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 4.699,33 4.760,79 

financers 

(696), (697), (698), (699), 796, a) Deterioraments i pérdues -4.699,33 -4.760,79 

797,798,799 

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres 

11) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -4.6911,47 -4.756,23 

111) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (1 +11) -17.079,40 -13.303,55 

(6300)', 6301', (633), 638 19. Impostas sobre beneficis 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111 + 19) 
-17.079,40 -13.303,55 

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo 

' 
1 
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FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 
NIF G08537912 
Documentació anual corresponent a l'exercici 2016 

MEMÓRIA O'ACTIVITATS I ECONÓMICA 

FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 

NIF 608537912 

EXERCICI 2016 
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PRESENT ACIÓ 

Missió 
La Fundació Josep Sans dóna suporta l'escoltisme i el guiatge a través de projectes educatius, 

socials i ambientals que fomenten una educació vivencia!, activa, conscient i transformadora 

per infants, joves i adults. 

Visió 
La Fundació Josep Sans treballa perque la proposta educativa i de valors de l'escoltisme i el 

guiatge arribi a tota la societat i esdevingui un agent de transformació social. 

Valors 
La FJS es compromet amb els valors de MEG i s'hi adhereix. En destaca els següents: 

• Les persones 

• El compromís 

• La solidaritat 

• L' educació 

• El país 

• La transcendencia 

Informe FJS 2016 
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HISTORIA DE LA FUíllDACIÓ 

La historia de la Fundació Josep Sans comenc;a el 1968 com a homenatge a Josep Sans i Coll, 

qui havia estat secretari general de Minyons Escoltes des de 1960. En aquel Is moments es crea 

un Patronat privat amb el seu nom que tenia com a objectiu fer tasques de suport a 

l'escoltisme. Pero és el 1978 quan, aprofitant els importants canvis que es donen al país, es 

constitueix oficialment la Fundació Josep Sans. 

Des deis seus inicis la Fundació Josep Sans ha estat estretament !ligada i relacionada amb 

Minyons Escoltes Guíes Sant Jordi de Catalunya (MEG), donant-li suport i vetllant pels seus 

interessos. 

1 per que aquest recolzament a l'escoltisme? 

0 Perque l'escoltisme és un mitja d'educació perla pau 

0 Perque l'escoltisme promou una educació integral de la persona 

o Perque l'escoltisme ajuda a fer dones i homes més lliures i solidaris 

o Perque l'escoltisme treballa per convertir els nois i noies en persones compromeses, amb 

ganes de gaudir de la vida i de fer-la gaudir als altres 

La Fundació recalza el treball que realitza el moviment per aconseguir una societat capac; de 

viure en harmonía amb el medí natural i de respectar els drets basics de les persones i deis 

pobles. 

Informe FJS 2016 
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El PATRONAT 

El Patronat de la FJS esta format per persones socialment i políticament compromeses, amb 

una trajectoria i estima personal per l'escoltisme i guiatge catala; un equip de persones 

disposades a treballar per l'associacionisme educatiu, la participació democratica i el 

compromís nacional. 

Presidenta 

Núria Montanya i Tanya 

Secretari 

Lluc Pejó i Climent 

Administrador 

lgnasi Llobera i Trias 

Vocals 

Jaume Bosch i Pugés 

Bet Font i Montanya 

Francesc Homs i Ferret 

Joaquim Nadal i Farreras 

Joan Millan i Serra 

Josep Pérez Franco 

Muntsa Turon i Balcells 

Joan Vida! de Ciurana 

Informe FJS 2016 
5 

j 



PROJECTES DESENVOLUPATS 2016 

Seguint el projecte de curs 2016 aprovat, aquest any hem dut a terme les següents actuacions: 

1.- CENTRES ESCOLTES 

L'any 2016 hem desenvolupat de manera general aquestes actuacions: 

• Difusió general deis centres escoltes 

• Difusió de les activitats d'educació ambiental, senderisme cultura vinculades als 

diferents equipaments. 

• Desenvolupat un centre de recursos ambienta Is a I' Aula Natura de Can Palós. 

• Desenvolupat i executat una proposta d'activitats obertes a la ciutadania lmplementat 

millares en la plana web quant al procés de gestió de les reserves 

• Gestió de les reserves: hem donat suporta la central de reserves donant resposta a un 

total de 161 reserves i oferint servei a un total 1.707 persones de diferents col·lectius 

pero majoritariament associatiu 

• Manteniment deis diferents equipaments 

• Tramits legals i burocratics 

• Disseny deis diferents programes educatius 

Informe FJS 2016 
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Dades d'ocupació 

Les dades que aquí presentem són des de 1'1 de general 31 de desembre de 2016 

Segons la tipologia d'usuaris i usos efectuats durant el 2016 tenim que: 

u~~aris centres escoltes 
2% 

12% 

10%_. 

■ meg ■ altres associacions ■ empreses partículars ■ altres assoc escoltes ■ escoltisme internacional 

*Aquí no hem inclos les reserves que les escoles ens jan pels tallers escolars. Veure apartat 
"Aula Natura de Can Palós" 

35% 

3CY'/o 

25% 

2CY'/4 

15% 

lCY'/o 

0?6 

Tipus d'usos centres escoltes 

Formacions Rcunions de Sortidcs 
treball 

.. 
Emprcscs Altrcs cstadcs 

associacions 
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Can Palós: Aula Nat ura 

L'educació ambiental als cent res escoltes 

L'educació en el medi natural és un deis trets basics de 

l'escoltisme i el guiatge, com bé es pot comprovar 

constantment quan veiem els grups per tot el territori 

fent excursions, campaments o raids. 1 no es tracta 

només d'una educació amb el marc de fons de la 

natura, sinó també d'una autentica educació ambiental 

can PaLós 
auLa natuRa 

~lfil][I] 
centRe ESCOLta 

en el medi natural. Els nois i noies aprenen a viure en la natura i respectar-la, fent una 

ocupació del territori austera i mirant de no deixar empremta, desenvolupant tecniques com 

ara fer cuines desmuntables, latrines temporals i neteja sense contaminar les aigües. 

Com que els centres escoltes estan oberts a la ciutadania en general, durant el 2016 hem 

desenvolupat una serie d'actuacions amb l'objectiu final de fer extensible el valor de 

l'escoltisme versal medi natural i implicar a la ciutadana en la defensa deis valors naturals a 

l'entorn a partir de la sensibilització previa i vivencia! en la participació de les diferents 

propostes. 

Així dones, l'any 2016 hem fet les següents accions: 

Activitats escolars 

A Can Palós hi desenvolupem ta llers d'educació ambiental pera grups escolars. 

Des de 1'1 de gener hem acollit a 45 grups escolars amb un total de 1.053 alumnes des de P3 

fins a l'ESO. Hem t ingut també algun grup d'educació especial. 

El grau de satisfacció global per part de les escales que ens han visitat ha estat de: 4,38 sobre 

s. 

Hem publicitat la nostra oferta al web de centresescoltes.cat i hem fet mailings de difusió 

Informe FJS 2016 
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Els projectes pedagogics desenvolupats han estat: 

o Al Base amb els 5 sentits 

o Fem la verema 

o Fem de pages 

o Collim cireres i fem melmelada 

o Benvinguts a I' Anell Verd de Sant Boi 

o Orientem-nos i no ens despistem 

o Geocaching a Can Palós 

o Pugem a la Creu de Can Cartró 

o Que passa amb els nostres boscos? 

---~,!:T.',\' ~ 1 
t\ . .' i'ili 
,; .. 

Tates les activitats pedagogiques que desenvolupem les elaborem i personalitzem tenint en 

compte el nivell educatiu i les necessitats especia Is que pugui tenir el grup. Elaborem també un 

dossier per al professorat que inclou una proposta d'activitats previes i posteriors al 

desenvolupament de l'activitat. 
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Plafons in terpretació ambiental 

Hem dissenyat i instal·lat de manera fixe 10 plafons amb informació d'interpretació ambiental 

en diferents espais, a l'entorn del centre escolta de Can Palós. 

Els plafons contenen informació sobre la fauna, la flora i els habitats de l'entorn de cada 

equipament, així com de la relació home-natura i les problematiques ambientals loca Is. 

Per a la confecció deis continguts de les instal·lacions, hem comptat amb la col·laboració de 

l'Ajuntament de Sant Boi garantint així també el rigor de les informacions i el seu arrelament a 

la realitat social i ambiental local. 

1. Vinyes 

2. Masia 

3. Figuera 

4. Ametller 

5. Garrofer 

6. Olivera 

7. Alzinar bardissa 

8. Pineda de pi blanc 

9. Vegetació no arbrada 

10. Paisatge «La vall del Llar» 

Informe FJS 2016 
10 



) 

) ,, ,, 
¡) 

) 

() 

() 

n 
) 

~ 
:) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

➔ 

u 
.) 

J 
) 

) 

Centre de recursos i divulgació 

Per tal de donar suport a l'activitat pedagogica deis centres i a la tasca de divulgació natural 

que en aquests es desenvolupa, durant el 2016 hem muntat, a Can Palós, un centre de 

recursos en els centres escoltes orientat a: 

• Oferir recursos, infraestructura i serveis als centres educatius que desenvolupin 

activitats en els entres, als educadors, als mestres i als professors per tal que disposin 

de materia Is específics de les diferents arees curriculars. 

• Fer catalogació deis recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes 

i informacions complementaries. 

• Desenvolupar rutes de coneixement del medi natural, historie i rural de l'entorn 

L'actuació ha consistit en: 

l. Elaboració de Materials didactics 

2. Centre documental 

3. Rutes per l'entorn de Can Palós 

4. Plafons informatius d'interpretació ambiental 

Informe FJS 2016 
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Elaboració de Materials didactics 

Hem dissenyat i elaborat el següent material de divulgació i educatiu: 

0 Poster naturalístic del base de la Vall del Llar: 

EL BOSC DE LA VALL DEL LLOR 

0 Poster naturalístic sobre la verema i la producció del vi a Can Palós 

lA VEREMA A CAN PALÓS 

0 Poster naturalístic sobre la zona agrícola 

L' AGRJCUL1URA OE MUNT/INYA A lA VALL OEL LLOR o :.;;-.:~: .. ~ 

/ 

.:"!!::~,....--_ ~ . . , 1 
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Mapa detallat de la zona: 
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Vall de Sanh Birbua del llor 
S1nt Bol dt Uobnpt 

Publicació del material lúdic educatiu ja disponible per a escales (jocs de cartes amb 

claus dicotomiques, joc de l'Anell Verd, joc de cartes de fauna, joc de Memory de 

fauna) per tal que estigui a disposició del públic general. 
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Joc de Memory 

Cent re documental 

Adequació d'un espai físic de consulta amb diverses 

publicacions, recursos i jocs. Tot el material i les 

publicacions estan relacionades amb el medi rural i 

natural i el patrimoni arquitectonic de les muntanyes 

de Sant Boi. lnclou llibres divulgatius, d'altres més 

tecnics, com també documents de gestió del medi i 

de planejament territorial. 

Joc de cortes fauna 

La documentació queda a disposició deis diferents usuaris de l'equipament que estiguin 

interessats en coneixer millor la riquesa del patrimoni natural i arquitectonic de la zona. 

Els jocs permeten aprendre de forma relaxada i divertida aspectes de la flora i fauna de les 

immediacions. 
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Rutes per l'entorn de Can Palós 

S'han dissenyat i elaborat S rutes al voltant de Can Palós: 

° Circular vall de Santa Barbara 

° Cim de Montpedrós 

° Cim de Montbaig- Sant Ramon de Golbes 

° Colonia Güell 

0 Turó del Tabor 

Totes les rutes contenen 

0 Un mapa/croquis 

0 lnformació sobre la dificultat: facil/moderada/difícil 

0- lnformació de la distancia recorreguda: en km 

0 lnformació del desnivell acumulat pujant: en m 

0 lnformació del desnivell acumulat baixant: en m 

0 El perfil topografic 

0 La descripció de la ruta 

S'han editat els fulletons corresponents a cadascuna de les rutes i s'han donat d'alta els tracks 

també a Wikiloc 

- , l, . ' 

4. Colonia GUell 

S• ntDoJ 
d•lfobf~gOI 

'- Pil 
t•-:r,,l.r,.,..,\ Dt:5.'.T,,U. DCSl,'TID.I. tV".<.'-UAT 
ft(",'jJJU.'lOÁ I.Cl"!.ru.t u,n~_, .... ,.,. 

rv;,.:a u.tU'r. 

3.9 4111 +39■ -176 " Padl 
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Activitats educatives ambientals obertes a la ciutadania 

D'abril a setembre 2016 hem dut a terme una serie d'activitats educatives amb família amb 

l'objectiu de donar a coneixer l'entorn natural del lloc. Hem tingut un total de 65 participants. 

• Geocaching a Can Palós: 17 d'abril 

• Al bosc amb els 5 sentits: 8 de maig 

• Orientem-nos i no ens despistem: 12 de juny 

• Els secrets de la nit: 9 de julio! 

En el desenvolupament d'aquestes activitats hem: 

• Treballat en petits grups ja que entenem que és un tret de qualitat de les 

nostres activitats que ens permet incidir de manera més directa i personalitzada la 

transmissió de valors per tal de generar un canvi de cultura vers l'entorn natural en els 

participants. 

• Lliurat documentació de la zona complementari a l'actuació que s'ha 

desenvolupat 

• Passat enquestes de satisfacció al final de les activitats 

Informe FJS 2016 
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2.- BROWNSEA 

És el servei de venda de material d'escoltisme i guiatge, d'acampada i de natura necessari pel 

desenvolupament d'activitats d'entitats d'escoltisme i guiatge, d'esplais, d'ambit infantil i 

juvenil de Catalunya i Espanya. 

Durant l'any 2016 hem continuat amb aplicació de les millares organitzatives i de servei que es 

van detectar en l'analisi del model de servei, productes i noves necessitats deis agrupaments i 

associacions, nova estrategia de comunicació. 

A tal efecte hem desenvolupat diverses campanyes: 

..... ----....... 
•' oescomptH ''-., • 

,' ~;vupament.S. 1 

: ~pWs•~i,(X'Jldofm 
, lnvi■rntnUdomktl 
\,~C'l'&llaJ~ 

• .. ............ .. 

,· • ,-~ •·· ---·-·-
LA BOTIGA DE L'ESCOLTISME I L'ACAMPADA 
Compraon~rne. ,vww.brownsea.net 
Compra per tel~fon,93 424 25 66 

Slguenos, 
O Brownsea Barcelona 
ll) lnfo@brownsea net 
@) Brownsea8arcelona 

Brownsea, la. tova boUga do 
material d'oscolt.ls mo, campl.smo 
l natura. Bom net.ura.lsl 1

93424,1!888 
C/ColAbrla, 88 
Baroelona 1 

C, www.browna•a.net 
® hlfo@br..-na• a.11•' 
O BrownHa Barcelona 

Compra a la botlga· Cal.lbrla. 88 •Barcelona< u Roraron) 
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fARMACIOl A 
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LA BOTIGA DE L'ESCOLTISME I L'ACAMPADA 
Compra on·llne. www.brownsea.net 
Compra per teléfon, 93 424 25 66 
Compra a la botlga. Cal~bria. 88 · Barcelona ( L1 Rocalort) 

~-~-

Rocky4 

133,40( 
(NA~l 

¡@ 1
Pu s.e,, 

l ~ Pl~t'.i'!S- ,t 

" ÍUi,(/;t 5 7\l~Qll 

LA BOTIGA DE L'ESCOLTISME I L'ACAMPADA 
Coml)t'a on-llne- www.brownsea.net 
ComP<a per tem on 93 424 25 66 
ComPfa a la bollga Cal~brla. 88 · Barcelona ( U Rocafor 1) 

Seguelx-nos: 
O Brownsea Barcelona 
O info@brownsea.net 

Seguelx-nos 

179,99( 
hVAnoca> 

Pes SJ)t:g 
PI.le(>$ 111 

í1J1d • 60:,.}0cm 

O flrownsea Barcelona 
0 111fo@bIownseanet 

Petlta historia de Mossen Batlle l l'escoltlsme 

Texl:Coque Piña i Ricard Pedrals 

IMuslraclói Pllarln Bayés 

6,60( 

LA BOTIGA DE L:ESCOLTISME I L'ACAMPADA 
compra on•llne. www.brownsea.nel 
Compra per teléfon 93 424 25 66 
COmpra a la boUga. Cal~brla, 88 · Barcelona ( L 1 Rocaforl) 

Segueix-nos: 
O Brownsea Barcelona 
0 lnfo@brownsea.nel 

lí\ Alt11s 
xrlorer 
10,00{ 

Lllíl11t er11lí\ Alt11s 

LA BOTIGA DE L:ESCOLTISME I L'ACAMPADA 
Compra on-llne. www.brownsea.nel 
Compra per teléton. 93 424 25 66 
Compra a la botlga: Cal~bria, 88 · Barcelona ( ll Rocafort) 

COlí\l 

1l.50-€ 

Seguelx-nos 
O Brownsea Barcelona 
O info@brownsea.net 
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Facebook 

Mantenlr el materlal en bon Htat fs una ma,ne,a de contribuir a mb el medl 
amblent, tst1M1rdlners 1 conedluua dauera hor,. Pu aqueit motlu us 
panem lndladons ptt a mantenlr en bon Htlt lu tendes: 

1, De1prbde uda utUltadó, nete1eu la tenda 1dc,qu1d1ment 1mbun1 
tsponfa humlda I alregeu-la ftns qui tsti¡ul ben seui, sobretot si els 
teblll sdn de coló. 

2. Auequeu tambfels pab I elterra abans de1uard1r la tenda. 

3, Plt¡u.u la tendacol•loant la porta enun o:trem(ptrev!Ur atr,pa, bos• 
ses d'alrd I pr0<ureu que us hl qul'dln ti mlnlm cfatru¡ues ponlbles. 

4. Redre<eu l nete¡eu les plque1u. 

S. Po,teu semprt 1t1un111 piquetes de reunvll un marte U pe, 1 clavar-les, 
ald com al¡un kit de 1epuuló de fon1U (reparar-los a temps us tita\• 
vlarli es facln fMs 1r1ns l l'entmfa d'al¡ua tn cH dt pfuJa). 

6. lubrlqueu, ptr1bdlument, els pals I lu cremalltr♦s amb aerosols de 
slllcon1. 

7, fvtteu tz1M esvess., llqllld.Jo alimenu • nnterk>rdeJa ltndf, a\cUM d'tlls 
podffl perfudlairserloumtntel 1racumenl LrTlptmW:ablllwnt o eh: tehdu. 

a. Plantt u la ttnda en una ion• neta on no hl h•&I obJtctes pununh ni 
bony,, 

9, ~::~~~~,i~:::~:\'~:l?e':!:O~:!~~~~~::!~º:!::.~•r bufa tlvtnt 

10. Poseu un plhtlc a so~t• la tend1 si la vostra Hlad, Is de ll1r1• dur;1da. 

Bones estades lumpamentsl 

LA BOTIGA O[ L'CSCOUISME I L:ACAMPAOA 
Comi:non-t.nt W\\-Wb'OOlti.,H,a t ~nea 
Cmiin Jlf'"ltWon t)J ,17,1 ;,s 66 O 0"0Wl'tSN D.,rct'\onl 
Ccm¡:n a lfbOtlOI C.lOt>ll,,),.88 HJrlOIOn.lt l l lbc..klO Q lrl'o@UO'.u-:.w1nct 

Difusió de campanyes, propostes i material de manera agil i dinamica. A través d'aquest mitja 

també donem a coneixer també informació d'interes al públic associatiu. 

Hem tancat el 2016 amb poc més de 415 seguidors 

Presencia Ago Meg 

Al mes de novembre varem posar una parada a l'espai exterior del recinte on es va celebrar 

l'ago. 

Informe FJS 2016 
19 



El valor afegit 

Hem continuat treballant per anar incorporant proveTdors de productes i serveis socialment 

responsables (cooperatives, fundacions, tallers de reinserció, proximitat local, ... ). 

Hem incorporat nous productes ecologics al nostre cataleg, especialment en sabons per 

minimitzar !'impacte ambiental deis campaments i sortides. 
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3.- CAMPAMENTS I MÉS 

El servei és un servei obert que MEG, ambla col·laboració de la FJS, posa a disposició de tates 

les entitats de lleure reconegudes perla Secretaria de Joventut. La xarxa va comptar amb 100 

terrenys d'acampada. 

Enguany s'han desenvolupat les següents actuacions: 

Representació de Meg davant diferents administracions 

Des del servei estem en constant contacte amb diverses administracions i col·lectius per tal de 

treballar i facilitar l'accés al medi natural i !'acampada. A tal efecte hem mantingut 10 reunions 

amb diferents administracions. 

Millares a la xarxa 

Pel que fa a les millares en les instal·lacions deis terrenys propis de la xarxa, aquest curs hem 

realitzat: 

• Riugréixer: S'ha comprat una nevera nova i s'ha substitu'it l'antiga. 

• Sant Joan de l'Avellanet: S'ha comprat una nevera i un congelador nous s'han 

substitu'it els antics. 

La central de reserves 

Analisi quantitatiu de les reserves 

Durant el curs 2015-2016 el total de reserves realitzades en el servei de Campaments i Més ha 

estat de 655 des del 14 de setembre de 2015 fins a el 13 de setembre de 2016 i s'ha donat 

resposta a 22.270 usuaris. 
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En termes generals t enim: 
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Comunicació 

Seguim mantenint un mínim de publicacions tant en les xarxes socials comen el web: 

• S'han publicat 26 notícies a la pagina web de Campaments i Més centrades en temes 

útils per a !'acampada, difusió de recursos i esdeveniments ambientals d'interes 

general. 

• Facebook: 690 m'agrada (aprox.) 

• Twitter: 846 seguidors (aprox.) 

• S'ha seguit ambla redacció d'articles en l'Espai Natura del Correu en cada edició 

Carnpaments i Més: L'educació ambiental i ambientalització de terrenys 

Aquest curs han passat pels terrenys amb instal·lacions ambienta Is 4.569 beneficiaris. 

Projecte «Fern servei als camparnents» 

• Millora de l'apartat web de «Fem servei als campaments»: S'ha simplificat el redactat 

de la secció i s'ha fet en un forrnat més visual i facilitador per als grups. 

• Modificacions deis serveis oferts: Hern afegit la possibilitat de fer servei a 2 terrenys 

d'acampada de l'Emporda i hem deixat d'oferir-ne als terrenys de La Rectoría de la 

Vola (Sant Pere de Torelló) i de Riugréixer (Baga). 

S'han mantingut també les col·laboracions amb propietaris de 13 terrenys d'acampada, 

a rnés de continuar oferint també serveis als terrenys propis de La Planassa i Sant Joan 

de l'Avellanet. La col·laboració amb els Pares Natura Is del Cadí-Moixeró, 1' Alt Pirineu i 

el Delta de l'Ebre ha continuat activa aquest any també. 

En total s'han dut a terme els següents serveis: 

• PN Cadí-Moixeró: 1 grup de 22 persones 

• PN Poblenou del Delta: 1 grup de 45 persones 

• El Molí de l'Olivet: 2 grups, amb un total de 135 persones 
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4.- OESCOBERTES I OISSABTES CULTURALS 

Durant l'any 2016 hem realitzat les següents Descobertes i Dissabtes Cultura Is: 

• 17 de gener de 2016: CURIOSITATS DE BADALONA. Visita guiada a un parell 
d'instal·lacions industrials a Badalona: l'antiga fabrica de I' Anís del Mono i l'antic 
pantala de descarrega de productes petrolífers conegut com el Pont del Petroli. 
Trenta-cinc inscrits. 

• 6 de febrer de 2016: DESCOBERTA A VILANOVA. Visita a Vilanova i la Geltrú: el Museu 
del Ferrocarril, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i el Museu Romantic Can Papiol. 
Quaranta-dos participants. 

• 12 de mar, 2016: REUS. Continuant d'alguna manera la visió del Modernisme, es va 
visitar una selecció de les obres que aquell estil va deixar a la ciutat de Reus. 
Visita també a el Gaudí Centre Reus, centre d'interpretació de la vida i l'obra del 
genial arquitecte. Finalment visita a l'ermita de la Mare de Déu de la Roca de Mont
roig. Trenta-dos participants. 

• 24 d'abril de 2016: PALS I ELS SEUS ARROSSARS. Es va combinar amb una "Ruta 
literaria" amb voltant de Josep Pla per donar a coneixer la historia de Pals, recitar 
poemes i escoltar una actuació musical. Va comptar ambla participació de quaranta
vuit persones. 

• 7 de maig de 2016: PARC DE CERVANTES, Barcelona. Els participants van poder gaudir 
d'una col·lecció de més de 10.000 rosers de 245 varietats diferents. La sortida es va 
efectuar al Pare de Cervantes, seu del Concurs Internacional de Roses Noves de 
Barcelona. Vint-i-sis participants. 

• 4 de juny de 2016. AGER. Descoberta d'estiu a la Noguera, una descoberta que va 
combinar historia (vila i col·legiata d'Ager i monestir de les Avellanes) i astronomía 
(Pare Astronomic del Montsec) amb esport (vals amb parapent) i col·leccionisme 
(l'Arxiu Gavín). Vint-i-dos participants. 

• 1 i 2 d'octubre de 2016: PRADA. Sortida de dos dies al Conflent combinant la visió de 
magnífics panorames, amb el Canigó al fans, antics monuments (Sant Pere de Prada, 
Sant Miquel de Cuixa, abadía de Marcevol, ... ), i la petjada de personatges cabdals en la 
historia de Catalunya com Pau Casals i Pompeu Fabra. Trenta participants. 

• 5 de novembre 2016: ROSES. Visita amb dues parts diferenciades: caminada "Ruta 
megalítica de Roses" i visita a la Ciutadella i el castell de la Trinitat. Trenta-dos 
participants. 

• 12 de desembre, visitant el Castel! de Godmar, a Badalona, amb 19 participants. 
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S.- PREMIS JAU ME CIURANA 

Aquests Premis van ser institu"its per l'Associació 

Mossen Batlle, en record i homenatge a en 

Jaume Ciurana i Galceran, antic escolta i soci de 

l'entitat, d'inqüestionable estimació a Catalunya 

i d'exemplar actuació cívica. Actualment es 

donen en col·laboració de la Secretaria d' Acció 

Ciutadana del Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de 

Catalunya. 

• Premi Civisme 
a l'actuació dvica juvenil 

(Jaurne Ciurana) ........................................... 

Distingeixen els grups de joves que hagin realitzat una acció cívica meritoria, voluntaria 

gratu"ita, en algun indret de Catalunya. 

L'any 2016 s'ha celebrat la 30ena edició del premi que es va resoldre de la següent manera: 

Els premiats en la categoría "A favor de les persones" han estat: 

• Primer Premi: Transformem Manresa, deis Agrupaments Escoltes i Guies Antoni Gaudí 

i Cardenal Lluch. 

• Segon Premi: Associació Educativa !taca pel projecte Entre joves. 

• Tercer Premi: Associació d'Estudiants de Ciencies de la Salut, pel projecte "GoSCORP". 

La categoría "A favor de l'entorn" va quedar deserta i el jurat va decidir incloure a l'acta un 

reconeixement específica l'entitat Proactiva Open Arms. 
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6.- DONACIÓ DE COL.LECCIONS ESCOLTES 

El farmaceutic Manel Subira i Rocamora va tenir un paper important en el món de l'escoltisme 

a Catalunya des de la seva incorporació l'any 1945. De la seva participació en conserva alguns 

fulards que va intercanviar, fotografíes, segells i llibrets que ha donat a Minyons Escoltes i 

Guies de Catalunya (MEG) mitjarn;ant la Fundació Josep Sans per a fer-ne difusió i garantir la 

seva conservació. 

Aquestes col·leccions han estat co l·locades en vitrines a la seu de Can Cadena. 

mi l 
w,¡ 
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8.- PUBLICACIONS 

El Caliu 

-........ ,_.. .... .......... , .. ,., ,. ........... ~,.., 

t.'lt Antlcs ~ 
Escolte s FJJNnACIC.Jf 
IGulcs / .3-: .. 

El Correu 

... . ..... 

Publicació del grup d' Antics Escoltes 

Fundació Josep Sans. 

Guies de la 

Durant l'any 2016 hem publicat sis números del 

butlletí CALIU, els que van del núm. 30 (gener) al 35 

(desembre). 

Trimestralment inserim articles referent al projecte xarxameg, entrevistes a antics membres 

de l'associació, articles deis grup d'Antics escoltes, ... a la revista El Correu, la revista de MEG 

amb un tiratge de 4.000 exemplars. 

Mostrad' articles inserits dins de l'edició d'hivern 2016 de la Revista El Correu. 
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FONTS DE FINAN~AMENT 

Els projectes 2016 desenvolupats per la Fundació Josep Sans han estat possibles gracies a la 

col·laboració de: 

1( Obra Social 11la Caixa'1 

• 
Diputació 
Barcelona 

mm wm 
Generalitat de Catalunya 

Departament de Benestar Social 
i Família 

1 gracies a les aportacions de membres de: 

Antics 
Escoltes 
i Guies 

) ""arxameg 
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NIF G08537912 
Documentació anual corresponent a l'exercici 2016 

2. BASES DE PRESENTACIÓ: 

lmatge Fidel i Principis Comptables: 

a) lmatge Fidel: 
La preparació i presentació de la present informació s'ha basal en l'aplicació de 
les disposicions legals vigents en materia comptable, elaborant-se d'acord amb 
els principis i normes de comptabilitat generalment acceptats i, en especial, 
amb els inclosos dins el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i deis resultats de 1 • entitat. 

L'exercici anual, al que fa referencia la present informació, correspon al període 
compres entre 1'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. 

Donat que es compleixen les condicions disposades al Decret esmentat 
aquesta entitat a opta! per la memoria abreujada. 

b) Principis comptables: 
D'acord amb el que disposa el Decret 259/2008, de 23 de desembre, que 
aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a 
la legislació de la Generalitat de Catalunya, la comptabilitat s'ha portal seguint 
els principis comptables obligatoris, és a dir: principi de meritacio, principi 
d'uniformitat, principi de prudencia, principi de no compensació, i principi 
d'importancia relativa. 

e) Comparació de la informació: 

Amb motiu de !'entrada en vigor del Decret 259/2008, de 23 de desembre, que 
publica el "P/a de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la 
legíslacíó de la Generalitat de Catalunya" la comptabilitat i aquesta memoria 
estan adaptats al mateix, i al Decret 125/2010 de 14 de setembre. 

d) Correcció d' errors: 

No ha tingut lloc cap moviment comptable deriva! d'aquest motiu. 



J 
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS: 

Els resulta! de l'exercici de l'entitat jurídica Fundació Privada Josep Sans ha esta! 
de -17.079,40 Euros, segons el següent detall: 

Resulta! de l'exercici: -17.079,40 euros 1 

Dades exercici 2016 

Bases de reoartiment lmoort 

Excedent de l'exercici -17.079,40 

Total base repartiment = Total aplicaci -17.079,40 

Aplicació a lmoort 

Fons dotaciona! o fons social 

Fans especials 

Romanent -17.079,40 

Excedents pendents d'apllcació en activitats estatut.3.ries 

Comoensació d'excedents neaatius d'exercicis anteriors 

Total aplicació = Total base de repartiment -17.079,40 

Dades exercici 2015 

Bases de repartiment lmport 

Excedent de l'exercici -13.303,55 

Total base repartiment = Total aplicació -13.303,55 

Aplicacló a lmoort 

Fans dotacional o fons social 

Fans especials 

Romanent --13.303,55 

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutaries 

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 

Total aplicació = Total base de repartiment -13,303,55 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ: 

Les normes de valoració desenvolupen els principis comptables aplicats i contenen 
els criteris d'aplicació a operacions o fets económics, així com a diversos elements 
patrimonials. 
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a) lmmobilitzat intangible 
No aplicable 

b) Béns integrants del patrimoni cultural 
No aplicable 

c) lmmobilitzat material. 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren al preu d'adquisició 
inc\oent toles les despeses addiciona\s produ"ides fins a la posada en 
condicions de funcionament. 
Les amortitzacions s'estableixen segons la vida útil del bé, i es calculen 
linealment a partir del dia d'entrada en funcionament del bé corresponent. 

Les ampliacions, modernitzacions, millores i grans reparacions, quan suposen 
un a\largament de la vida útil estimada del bé, es capitalitzen. En cas contrari, 
es consideren despesa de l'exercici. Així mateix, reparacions i manteniment es 
consideren despeses de l'exercici. 
En \'aparta! 5 es detalla l'immobilitzat i les aplicacions d'amortitzacions 
efectuades. 

d) lnversions immobiliaries 
Els terrenys i construccions que figuren en aquest aparta! són aque\ls que té 
l'entitat per obtindre rendes (\loguers) o p\usva\ues (perla seva possible venda) 
o per ambdues coses. Per tant son inversions que no es tenen per fins 
administratius ni pe\ seu ús en l'activitat ordinaria de \'entitat. Per tant els 
possibles fluxes d'efectiu derivats d'aquestes inversions inmobiliaries són 
independents de l'activitat normal de l'entitat. 
Estan valorades a cost, ja sigui aquest el seu preu d · adquisició o el seu cost de 
producció, sens perjudici de l'aplicació de les normes particulars de valoració 
sobre aquests e\ements. 
Les amortitzacions s · estableixen de forma racional i sistematica en funció de la 
seva vida útil i del seu valor residual, atenent a la possible depreciació que 
puguin patir pel seu ús i utilització, sens perjudici de considerar la seva possible 
obsolescencia tecnica o comercial que els podría afectar. 

e) Arrendaments 
No aplicable 

f) Permutes 
No aplicable 

g) Actius financers i passius financers 

Actius financers 

E\s actius financers de \'entitat es c\assifiquen en las següents categories: 
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Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de 
béns o en la prestació de serveis per operacions de trafic de l'entitat, o 
els que no tenint un origen comercial, no son instruments de patrimoni 
ni derivats i el seu cobrament es de quantia fixa o determinable i no es 
negocien en un mercal actius 

Valoració inicial 
Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la 
contraprestació entregada més els costos de la transacció que siguin 
directament atriburbles. 
Valoració posterior 
Les partides a cobrar s'han valora! pel seu cost amortitzat, imputan! al compte 
de perdues i guanys els interessos reportats, aplican! el metode d'interes 
efectiu. 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o un passiu financer 
menys els reemborsaments de principal i corregí! (en més o en menys, segons 
sigui el cas) per la part imputada sistematicament a resultats de la diferencia 
entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En 
el cas deis actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions del 
valor motivades pel deteriorament que hagin experimenta!. 
El tipus d'interes efectiu es el tipus d'actualització que iguala exactament el 
valor d'un instrument financer a la totalitat deis seus fluxos d'efectiu estimats 
per tots el conceptes al llarg de la seva vida romanen!. 
El dipósits i fiances es reconeixen per I' import desemborsat per fer front als 
compromisos contractuals. 
Al menys al tancament de l'exercici l'entitat realitza uns test de deteriorament 
per els actius financers que no estan registrats a valor raonable. Es considera 
que existeix evidencia objectiva de deteriorament si el valor de l'actiu financer 
es inferior a seu valor en llibres. Quan es produeix, el registre d'aquest 
deteriorament es registra al compte de perdues i guanys. 
En particular, i respecte a les correccions de valoració relatives als deutors 
comercials i altres comptes a cobrar, el criteri utililzat per l'entitat per calcular les 
corresponents correccions de valoració, consisteix en realitzar un analisi 
individualitzat deis comptes a cobrar, determinan! la solvencia de cada un deis 
deutors comercials i la recuperabilitat del deute. 

Baixa deis actiu financers 

Es donen de baixa quan ha expira! o s'hagin cedí! els drets contractuals sobre 
els fluxos d'efectiu de l'actiu financer sen! necessari que s'hagin transferit de 
manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 
L'entitat no dona de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per 
un import igual a la contraprestació rebuda, en les cessions d'actius financers 
en els que es retingui substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva 
propietat, tals com el descompte d'efectes. 

Una vegada s'ha dona! de baixa l'actiu, els guanys o perdues sorgides de 
l'operació formaran par! del resulta! de l'exercici en el que s'hagi produH. 
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Passius financers 
Els passius financers que posseeix l'entitat es classifiquen en les següents 
categories: 

Débits i partides per pagar. En aquesta categoría s'han inclós els 
passius financers que s'han original en la compra de béns i serveis per 
operacions de trafic de l'entitat i aquells que no sent instruments 
derivats, no tenen origen comercial. 

Valoració inicial 
Els passius financers es registren inicialment al valor raonable de la 
contraprestació entregada més e\s costos de la transacció que siguin 
directament atribu'ib\es. 
Valoració posterior 
Posteriorment, s'han valora! pe\ seu cost amortitzat. Els interessos reportats 
s'han comptabilitzat al compte de pérdues i guanys, aplican! el métode d'interés 
efectiu. 
Els débits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que 
no tenen un tipus d'interés contractual, així com els desemborsaments exigits 
per tercers sobre participacions, pagament el qual s'espera a curt termini, s'han 
valora! pe\ seu valor nominal. 
Els creditors comercia\s no reporten explícitament interessos i es registren pe\ 
seu valor nominal. 
Baixa deis passius financers 
En el cas del passius financers l'entitat els dóna de baixa quan l'obligació s'ha 
extingit. També es dóna de baixa quan es produeix un intercanvi d'instruments 
financers amb condicions substancialment diferents. 
La diferencia entre el valor deis !libres del passiu financer i la contraprestació 
pagada inclosos e\s costos de transacció atribu'ib\es, es recull al compte de 
pérdues i guanys. 

h) Existencies 
No aplicable 

i) lmpostos sobre beneficis 
L'Entitat, per tractar-sed' una Fundació sense anim de lucre i estar acollida als 
beneficis de la L\ei 49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal de les entitats 
sense finalitats \ucratives i deis incentius fisca\s al mecenatge, té els 
rendiments de les activitats compreses en el seu objecte social exempts de \' 
\mpost de societats. 

j) lngressos i despeses 
Els ingressos i les despeses es reflecteixen en el compte de resultats, d'acord 
amb les normes de va\oració vigents, distingint-se entre e\s ingressos 
despeses d'explotació, de resultats financers i de resu\tats excepciona\s. 

k) Subvencions, donacions i \legats 
Les subvencions a l'explotació s'imputen, en el moment de la seva concessió, a 
l'exercici a qué estan referides. 
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Les subvencions en capital s'imputen a resultats de l'exercici en proporció a la 
depreciació experimentada, és a dir, en paral · lel al procés d'amortització de 
l'actiu. 

En l'apartat 12 es detallen les aplicacions del exercici. 

1) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 
Les transaccions realitzades entre parts vinculades han esta! valorades a preu 
de mercal. Les entitats vinculades amb la Fundació Privada Josep Sans són les 
següents: 

Societat del grup participada en un 99,67%: Brownsea, S.L. 
Allres parts vinculades: Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL! INTANGIBLE 

a) lmmobilitzat intangible 
No aplicable 

b) lmmobilitzat material 
L'analisi del moviment de cada partida del balan<;: inclosa en aquest epígraf, i de 
les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions duran! l'exercici 
són les següents: 

-Dades exercici 2016 (imports en euros) 

Saldo Saldo 

Cost inicial Altes Baixes Traspassos final 
Edificis i construccions 36.460,24 0,00 0,00 0,00 36.460,24 
Obres en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
lnstal·lacions técniques 72.485,64 º·ºº º·ºº 0,00 72.485,64 
Mobiliari 11.694,59 0,00 0,00 0,00 11.694,59 

TOTAL 120.640,47 0,00 0,00 º·ºº 120.640,47 

Saldo Saldo 

Amortització Acumulada inicial Dotacions Baixes Traspassos Final 

Edificis i construccions 3.768.85 +327,82 0,00 º·ºº 4.096.67 
lnstal·lacions técniques 9.838,45 +3.057,29 º·ºº 0,00 12.895,74 
Mobiliari 9.359,95 +1.331,30 0,00 0,00 10.691,25 

TOTAL 22.967,25 +4.716,41 0,00 0,00 27.683,66 

VNC IMMOBILITZAT MATERIAL 97.673,22 0,00 º·ºº 0,00 92.956,81 
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- Dades exercici 2015 (imports en euros) 

Saldo Saldo 

Cost inicial Altes Baixes Traspassos final 

Terrenys, edificis i construccions 36.460,24 0,00 0,00 0,00 36.460,24 
Obres en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lnstal·lacions técniques 70.176,64 2.309,00 0,00 0,00 72.485,64 

Mobiliari 10.852,80 841,79 0,00 0,00 11.694,59 

TOTAL 117.489,68 3.150,79 0,00 0,00 120.640,47 

Saldo Saldo 

Amortització Acumulada Inicial Dotacions Baixes Traspassos Final 

Edificis i construccions 3.441,03 +327,82 0,00 0,00 3.768,85 

lnstal·lacions técniques 6.858,13 +2.980,32 0,00 0,00 9.838,45 

Mobiliari 8.043,98 +1.315,97 0,00 0,00 9.359,95 

TOTAL 18.343,14 +4.624, 11 0,00 0,00 22.967,25 

VNC IMMOBILITZAT MATERIAL 99.146,54 0,00 0,00 0,00 97.673,22 

6. INVERSIONS IMMOBILIÁRIES 

L'analisi del moviment de cada partida del balarn;: inclosa en aquest epígraf, i de les 
seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions duran! l'exercici són les 
següents: 

- Dades exercici 2016 imoorts en euros) 
Saldo Saldo 

Cost inicial Altes Baixes Traspassos final 

lnversions lnmobili8.ries Terrenys 281.538,91 0,00 0,00 0,00 281.538,91 

lnversions lnmobili8ries Construccions 75.178,96 0,00 0,00 0,00 75.178,96 

TOTAL 356.717,87 0,00 0,00 0,00 356.717,87 

Saldo Saldo 

Amortització Acumulada Inicial Dotacions Baixes Traspassos Final 

lnversions lnmobili8.ries Construccions 21.383,53 +1.503,58 0,00 0,00 22.887, 11 

TOTAL 21.383,53 +1.503,58 0,00 0,00 22.887, 11 
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- Dades exercici 2015 
(imports en euros) 

Saldo Saldo 

Cost Inicial Altes Baixes Tras pass os final 

lnversions lnmobili8ries Terrenys 281.538,91 0,00 0,00 0,00 281.538,91 

lnversions lnmobiliclries Construccions 75.178,96 0,00 0,00 0,00 75.178,96 

TOTAL 356.717,87 0,00 0,00 0,00 356.717,87 

Saldo Saldo 

Amortització Acumulada Inicial Dotacions Baixes Traspassos Final 

lnversions lnmobili8.ries Contruccions 19.879,95 +1.503,58 0,00 0,00 21.383,53 

TOTAL 19.879,95 +1.503,58 0,00 0,00 21.383,53 

Els elements que formen aquestes partides a 31 de desembre de 2016 són els següents: 

Terrenys: 

Subcompte 220_3 Valor Terreny Local Carrer Calabria Barcelona: 206.367,65 
Subcompte 220_5 Valor Terreny Pis L'Hospitalet-F. Canigó: 75.171,26 

Construccions: 

Subcompte 221_3 Valor Construcció Local Carrer Calabria Barcelona: 32.835,35 
Subcompte 221_5 Valor Construcció Pis L'Hospitalet-F. Canigó: 42.343,61 

Els ingressos derivats d · aquestes inversions són lloguers que han pujat als següents 
imports durant l'exercici 2016: 

Local Carrer Calabria de Barcelona( Lloguer i serveis): 6.000,00€ 
Pis L'Hospitalet- F. Canigó (lloguer): 6.000,00€ 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

No aplicable. 

8. ARRENDAMENTS I AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

No aplicable 
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9. ACTIUS FINANCERS 

Correspon a fiances a llarg termini i a les quantitats que té pendents de cobrament 
la Fundació Privada Josep Sans de diferents organismes per subvencions o per 
operacions amb entitats del grup (Brownsea, S.L.) i altres parts vinculades (Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya). 

Actius Financers a llarg termini: 

Actius financers a cost amortitzat 9300 0,00 0,00 500,00 500,00 

" "' 
Actius financcrs mantinguts per a negociar 9301 0,00 0,00 0,00 0,00 

"' "' Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 ,... 9302 
< u TOTAL 9305 0,00 0,00 500,00 500,00 

·¡;¡ Actius financers a casi amortitzat 9300 0,00 0,00 500,00 500,00 

o Actius financers mantinguts pera negociar 9301 0,00 0,00 0,00 0,00 

" "' "'"' Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 ,... 9302 
< u TOTAL 9305 0,00 0,00 500,00 500,00 

Actíus financers a 1/arg termini (detall 2016): 

- Fian9a INCASOL pis L'Hospitalet 500,00 (no hi ha hagut moviments) 

Actius Financers a curt termini: 
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·¡;i Actius financers a cost amortilzat 9300 0,00 

o Aclíus financers mantinguts pera negociar 9301 0,00 
'-' V) 

"' "" f--< ...: 
Actius financers a cost 9302 0,00 

u TOTAL 9305 0,00 

·¡;¡ Actius fínancers a cost amortitzal 9300 0,00 

o Actius financers mantinguts pera negociar 9301 0,00 
'-' V) 

"'"' f--< Actius financcrs a cost 9302 0,00 
cJ TOTAL 9305 0,00 

Actius financers a curt termini (detall 2016) : 

- Clients 

- Deutors 

- Bestretes 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7.593,00 

11.631,54 

-16,73 

Entitats del grup, multigrup i associades: 

Entitat del grup: 

Brownsea, S. L. 

NIF B61316105 

19.207,81 

0,00 

0,00 

19.207,81 

59.750,06 

0,00 

0,00 

59.750,06 

Rambla Mossén Jacint Verdaguer, nº 1 O, 08197 Sant Cugat del Vallés 

19.207,81 

0,00 

0,00 

19.207,81 

59.750,06 

0,00 

0,00 

59.750,06 

Aquesta societat exerceix l'activitat de distribució del material d'escoltisme, 
d'acampada i de natura necessari pel desenvolupament d'activitats d'entitats 
d · escoltisme i guiatge, d · esplais, d' ambit infantil i juvenil de Catalunya i d'Espanya. 
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Esta donada d'alta a l'epígraf 619.1 Comerc;; al majar d'articles d'esport de l'lmpost 
sobre Activitats Económiques. 

La Fundació Privada Josep Sans té una participació directa d'un 99,67% del capital 
social de Brownsea, S.L., equivalen! a 3.040 participacions (de 1'11 a la 3.050) de 
valor nominal 30,0506 euros/participació. Tates les participacions tenen dret a vol. 

El patrimoni net del darrer exercici tancat per Brownsea, S.L., l'any 2015, és el 
següent: 

Capital Social: 
Reserva Legal: 
Reserves Voluntaries: 
Resulta! d' exercicis anteriors: 
Resulta! de l'exercici 2015: 

PATRIMONI NET: 

91.654,33 euros 
885,47 euros 

4.183,54 euros 
-45.982,37euros 
-4.696,44 euros 

46.044,53 EUROS 

El valor segons llibres de la participació de la Fundació Privada Josep Sans en 
Brownsea, S.L. és de 91.353,82 euros, equivalen! al valor nominal de la 
participació. 

En l'exercici 2016 no s'han rebut dividends de l'entitat participada Brownsea, S.L. 

Les participacions de Brownsea, S. L. no cotitzen en Borsa. 

La Fundació ha dotal un deteriorament de la participació a llarg termini a Brownsea, 
S.L. per un import total de 4.699,33 euros. 

El valor net comptable d'aquesta participació al 31 de desembre de 2016 és de 
45.914,89 euros. 

10. PASSIUS FINANCERS 

Els passius financers a 31 de desembre de 2016 corresponen a deutes amb altres 
entitats, creditors ordinaris i a Administracions Públiques. 

Passius financers a 1/arg termini (detall): 
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'" Passius financers a cost amorti!zat o 9400 0,00 0,00 

" <I) Passius financcrs mantinguts pera negociar 0,00 0,00 .. "' 9401 ,.--
iJ TOTAL 9403 0,00 0,00 

'" o Passius financers a casi amortitzat 9400 0,00 0,00 

" <I) Passius fimmcers mantinguts pera negociar ¡:;.e= 9401 0,00 0,00 

< u TOTAL 9403 0,00 0,00 

Passius financers a 1/arg termini (deta/I2016): 

- Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya 

- Fianga pis Hospitalet 

Passius financers a curt termini: 

'" o Passius financers a cost amortitzat 9400 0,00 0,00 

" <I) Passius financers mantinguts pcr a negociar "' "' ,.-- 9401 0,00 0,00 

< u TOTAL 9403 0,00 0,00 

37.292,48 

0,00 

37.292,48 

37.292,48 

0,00 

37.292,48 

36.792,48 

500,00 

27.469,01 

0,00 

27.469,01 

37.292,48 

0,00 

37.292,48 

37.292,48 

0,00 

37.292,48 

27.469,01 

0,00 

27.469,01 
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~ Passius financers a cost amortitzat 9400 0,00 
o 
" "' Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 ~.~ 9401 

-e u TOTAL 9403 0,00 

Passius financers a curt termini (detall 2016): 

- Proveidors 

- Creditors 

- Bestretes de clients 

11, FONS PROPIS 

0,00 

0,00 

0,00 

4.719,90 

21.156,67 

1.592,44 

72.049,50 72.049,50 

0,00 0,00 

72.049,50 72.049,50 

La composició a 31 de desembre de 2016 d'aquest capítol, i les variacions incorporades 
duran! l'exercici, són les següents: 

Dades exercici 2016: 

Saldo Aplicació Resultat Saldo 
Resultat i 

PARTIDES Inicial Altres 2016 Final 

Fons Social 366.050,36 366.050,36 

Reserves de Revalorització 0,00 0,00 

Reserves 

* Reserva Legal 0,00 0,00 

* Reserves Estatut8ries 0,00 0,00 

* Ajust Reserves per diferencies amortització inmobles 0,00 0,00 

Excedents d'exercicis anteriors: 0,00 0,00 

* Romanent -18.343,01 -13.303,55 -31.646,56 

* Excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 0,00 

Excedents pendents d'aplicació d'activitats fundacionals 0,00 0,00 

Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -13.303,55 13.303,55 -17.079,40 -17.079,40 

TOTAL 334.403,80 0,00 -17.079,40 317.324,40 
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Dades exercici 2015: 

Saldo Aplicació 
Resultat i 

PARTIDES Inicial Altres 

Fons Social 366.050,36 

Reserves de Revalorització 0,00 

Reserves 

* Reserva Lega! 0,00 

* Reserves Estatutaries 0,00 

* Ajust Reserves per diferéncies amortització inmobles 0,00 

Excedents d'exercicis anteriors: 0,00 

* Romanent 16.445,75 -34.788,76 

* Excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 

Excedents pendents d'aplicació d'activitats fundacionals 0,00 

Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -34.788,76 34.788,76 

TOTAL 347.707,35 0,00 

12. SUBVENCIONS I DONACIONS 

a) Subvencions de capital: 

(imports en euros 

Resultat Saldo 

2015 Final 

366.050,36 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-18.343,01 

0,00 

0,00 

-13.303,55 -13.303,55 

-13.303,55 334.403,80 

El detall a 31 de desembre de 2016 de les subvencions de capital afectes a les 
activitats de 1 • entitat, així com els moviments produrts duran! 1 • exercici es detallen a 
continuació: 

(imports en euros) 

Saldo Otorgad es Traspasa Saldo 

ENTITAT Inicial a l'anv resultats Final 
Generalitat de Catalunva 8.456,40 0,00 -208,80 8.247,60 

Generalitat de Catalunya 104.658,41 0,00 -2.568,31 102.090,10 

TOTAL 113.114,81 0,00 -2.777,11 110.337,70 

Dades exercici 2015: 

Saldo Otorgades Trasp3s a Saldo 

ENTITAT Inicial a l'any resultats Final 

Generalitat de Catalunya 8.665,20 0,00 -208,80 8.456,40 

Generalitat de Catalunva 107.226,72 0,00 -2.568,31 104.658,41 

TOTAL 115.891,92 0,00 -2.777,11 113.114,81 
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b) Donacions i llegats: 

El detall a 31 de desembre de 2016 de les donacions i llegats afectes a les 
activitats de l'entitat, així com els moviments produrts duran! l'exercici, es 
detallen a continuació: 

(imports en euros) 

Saldo Otorgades Traspasa Saldo 

ENTITAT Inicial a l'any resultats Final 

Donacions oer activitats 0,00 -100,00 -100,00 0,00 

Donacions Personal MEG 0,00 -27.469,08 -27.469,08 0,00 

Quotes ADAIA 0,00 -11.228.60 11.228.60 0,00 

TOTAL 0,00 -38,797,68 -38,797,68 0,00 

Dades exercici 2015 

Saldo Otorgades Traspasa Saldo 

ENTITAT Inicial a l'any resultats Final 

Donacions per activitats 0,00 0,00 0,00 0,00 

Donacions Personal MEG 0,00 -27.271,60 -27.271,60 0,00 

Quotes ADAIA 0,00 -10.607.60 10.607.60 0,00 

TOTAL 0,00 -37,879,20 -37,879,20 0,00 

e) Subvencions a l'explotació o l'activitat: 

El detall a 31 de desembre de 2016 de les subvencions a l'explotació afectes a 
les activitats de I 'entitat, així com els moviments produrts durant l'exercici, es 
detallen a continuació: 

(imports en euros) 

ENTITAT SUBVENCIONADORA TOTAL 

Fundació "La Caixa" 16.000,00 

Dioutació de Barcelona 2.161,32 

Generalitat de Catalunva 1.500,00 

TOTAL 19.661,32 

Dades exercici 2015 

\ 



FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP SANS 
NIF G08537912 
Documentació anual corresponent a l'exercici 2016 

ENTITAT SUBVENCIONADORA TOTAL 

Fundació "La Caixa" 16.000,00 

Dinutació de Barcelona 15.000,00 

TOTAL 31.000 nn 

13. SITUACIÓ FISCAL 

lmpost sobre beneficis 

L'Entitat, per tractar-se d'una Fundació sense anim de lucre i estar acollida als 
beneficis de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals al mecenatge, té els rendiments de 
les activitats compreses en el seu objecte social exempts de l'impost sobre 
Societats. 

A 31/12/2016, la Fundació té oberts a possibles inspeccions tots el impostas 
corresponents als 4 darrers exercicis, incloent-hi el finalitzat el 31 de desembre de 
2016. La Fundació considera que, en cas d'inspecció, no generaría passius de 
caracter contingent. 

lmpost sobre el Valor Afegit 

L'activitat desenvolupada esta exempta d'IVA, excepte els lloguers cobrats perles 
inversions immobiliaries, que estan subjectes a l'impost. L'entitat no dedueix cap 
IVA suporta! i es limita a ingressar la totalitat de l'IVA repercutit pels lloguers cobrats 
durant l'exercici mitjanc;:ant la presentació deis corresponents models 303 
trimestrals. 

14. INGRESSOS I DESPESES 

1. Despeses derivades del funcionament de l'órgan de govern 

No aplicable 

2. Desglossament partides 

a) Ajuts concedits: No aplicable 

b) Aprovisionaments: No aplicable 

e) Despeses de personal 

El detall d'aquest compte de despeses és: 
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- Sous i salaris 
-lndemnitzacions 
- Seguretat Social 
- Altres despeses socials 
Total 

59.066,96 
11,04 

18.441,70 
468,45 

77.988,13 

No existeixen aportacions o dotacions pera pensions. 

- Dades exercici 2015 

- Sous i salaris 
-lndemnitzacions 
- Seguretat Social 
- Altres despeses socials 
Total 

61.440,28 
240,00 

19.571,30 
1.145 54 

82.397,46 

No existeixen aportacions o dotacions per a pensions. 

d) Pérdues, deteriorament i variació de les provisions per operacions de les 
activitats: No aplicable 

3. Venda de béns i prestació de serveis prodüits per permuta de béns no 
monetaris i serveis 

No aplicable 

4. Altres resultats 

No aplicable. 

5. lngressos de promocions, patrocinadors i col-laboracions. 
Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades 

a) lngressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

No aplicable. 

b) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades 

Entitats del Grup: Totes les operacions realitzades han estat valorades a ~ 
preu de mercal. .3 

c) Transaccions efectuades en moneda estrangera 

No aplicable 
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15. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTARIES 

L'actiu de la Fundació Josep Sans esta constituH per: 

lmmobilitzat intangible 
lmmobilitzat material 
lnversions inmobiliáries 
lnversions entitats del grup 
Fiances a llarg termini 
Deutors Comercials 
Periodificacions a curt termini 
Tresoreria 

Total actiu 

El total de l'actiu ha estat destina! a fins fundacionals. 

0,00 
92.956,81 

333.830,76 
45.914,89 

500,00 
19.207,81 

53,36 
4.261,35 

496.724,98 

Respecte al compliment deis requisits de la Llei 4/2008 del 24 d"abril, del Codi Civil de 
Catalunya, en quant a la destinació deis recursos de la Fundació a la seva finalitat, 
adjuntem un quadre deis darrers exercicis on queda justifica! que es compleixen tots 
els requisits i es destinen els recursos a les finalitats de I' entitat: 

2012 2013 2014 2015 2016 

lngressos 115.150,21 88.720,07 106.842,30 119.438,41 112.562,79 

-Amortitzacions 8.162.02 5.542,70 5.597.95 6.127.69 6.219,99 

-Despeses i pérdues altres exercicis 

-Despeses financeres 2.448,21 1.562,06 396,13 

Excedent de l'exercici / renda neta obtinguda 104.539,98 81.615,31 100.848,22 113.310,72 106.342,80 

70% Excedent de l'exercici 73.177,99 57.130,72 70.593,75 79.317,50 74.439,96 

-Altres despeses 19.220,25 37.997,24 35.548,08 39.400.11 40.549,35 

-Variació provisions de les activitats 

-Consums d'explotació 

-Ajuts concedits 

-Despeses de personal de l'entitat 84.816,69 71.108,73 87.136,04 82.397,46 77.988, 13 

-Tributs Municipals 

-Compensació despeses de col·laboradors 

Resultat 30.858,95 51.975,25 52.090,37 42.480,07 44.097,52 

Global - 221.502, 16 
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Les subvencions rebudes (detallades al punt 12.c) s'han destina! exclusivament a les 
finalitats per les quals es van concedir. 

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

SALDOS: 

Saldos DEUTORS (en euros): 

43000106 MINYONS ESCOLTES I GUIES-AEIG I DEM. 

44000101 MINYONS ESCOLTES I GUIES ST JORDI 

Saldos CREDITORS (en euros): 

16050000 DEUTES MEG A LL/T CENTRES ESCOLTES 

41000005 MINYONS ESCOLTES I GUIES 

41000464 MINYONS ESCOLTES I GUIES 

OPERACIONS: 

Serveis Prestats (en euros): 

897,60 

0,00 

(36. 792,48) 

(10.184,46) 

(8.000,00) 

70500000 BROWNSEA, S.L. (Prest. Serveis tenda Cr. Calabria BCN): 6.000,00 

7050000 MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CAT. (Prest. Serveis Can Palós): 

6.998,00 

70500002 MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CAT. (Prest. Serveis Ma,;;anet): 

3.851,00 

Donacions rebudes (en euros): 

72800001 MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CAT. 27.469,08 

Serveis Rebuts (en euros): 

62900012 MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CAT. 8.000,00 

J 
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Donacions atorgades (en euros): 

62900009 MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CAT. 

17. ALTRA INFORMACIÓ 

1. Nombre mitja de persones ocupades en l'exercici 

- La distribució del promig de personal és: 

Homes 
Dones 

Fixes 
1,25 
2,00 

No Fixes 
0,26 
0,00 

2. Canvis deis components de l'órgan de govern 

3.500,00 

- El Patronal de la Fundació queda integral com segueix a partir de la seva elevació 
a públic en data 22/02/2017: 

Presidenta: Núria Montanya i Tanya 

Secretari: Lluc Pejó i Climent 

Tresorer: lgnasi Llobera Trias 

Vocal: Elisabet Font i Montanya 

Vocal: Francesc Homs i Ferre! 

Vocal: Joan Millan i Serra 

Vocal: Joaquim Nadal i Farreras 

Vocal: Josep Pérez Franco 

Vocal: Joan Vidal de Ciurana 

Vocal: Jaume Bosch i Pugés 

Vocal: Maria Montserrat Turon i Balcells 

3. Relació d'operacions de l'exercici 

DNI 77.476.098T 

DNI 38.143.161F 

DNI 46.983.835X 

DNI 77.475.092Y 

DNI 42.942.802P 

DNI 37.121.671 Q 

DNI 10.257.203P 

DNI 37.903.0040 

DNI 46.135.564W 

DNI 37.651.9478 

DNI 36.980.210M 

- No existeixen operacions per a les quals s'hagi tramita! una autorització. 
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4. Operacions en que hi hagi algun tipus de garantía 

- No existeixen 

5. lnformació complementaria sobre fets esdevinguts amb posterioritat al 
tancament que no afectin el comptes anuals 

- No s'ha produ'it cap esdeveniment posterior al tancament que afecti el compte de 
resultats i la memoria económica de l'exercici 2016 corresponent a les activitats 
desenvolupades per la Fundació. 

6. lnformació complementaria sobre fets esdevinguts amb posterioritat al 
tancament que afectin l'aplicació del principi d'entitat en funcionament 

- No existeixen. 

7. Altres informacions 

- Detall deis deutes amb les Administracions Públiques, tan! a curt com a llarg 
termini, diferencian! entre els deutes amb els Organismes de la Seguretat Social, 
l'Hisenda Pública i d'Altres Organismes Públics (deutes afectes a les activitats de 
"servei social"): 

/imoorts en euros) 

Concepte Saldo a 31/12/16 Concepte Venciment 

Tresoreria General S.S. 1.518 17 Quota Des/16 31/01/17 

H.P. IRPF 2.658,60 IRPF 4T/16 20/01/17 

H.P. IVA 124,62 IVA 4T/16 30/01/17 

TOTAL 4.301,39 

- Dades exercici 2015 
(im orts en euros) 

Concepte Saldo a 31/1 Concepte Venciment 

Tresoreria General S.S. 1. Quota Des/15 31/01/16 

H.P. IRPF IRPF 4T/15 20/01/16 

H.P. IVA IVA 4T/15 30/01/16 

TOTAL 

J 
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18. INFORMACIÓ SOBRE LLEI 15/2010 1 PAGAMENTS A PROVEIDORS 

En l'exercici 2016, per les operacions comercials de pagament a prove"ídors 
realitzades, no s'han supera! els terminis maxims de pagament establerts en la Llei 
15/201 O, de 5 de Juliol, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Sant Cugat del Valles, a 31 de man;; de 2017 
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