Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Acusament de rebuda de la sol·licitud
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament
• Fitxer enviat: formulariENT001SOLC200609173922.pdf
• Resum*: 77f6821feb1c300c0c864dfef789da20

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Codi de tràmit (ID)

Número de registre

Data de registre

8F5H68DRX

9015-1059931/2020

19/06/2020 12:15:11

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial
Certificat digital

Persona signatària
ANDRES MOLINER AZNAR XAUS POCH ECONOMIESTES I GESTORS S.L.U;
NIF: 46326539P; Persona vinculada

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa
Per telèfon trucant al 012.
S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Versió Adobe:11.023
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació

Carta de pagament

Raó social
FUNDACION PRIVADA SHE
Document d'identificació
G65269284

Dades de la sol·licitud
Codi de tràmit (ID)

Data alta sol·licitud

8F5H68DRX

19/06/2020

Informació econòmica
Finalització termini
19/08/2020

Concepte
Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

Import
77,00 €

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794
Emissora

Referència

Identificador

Import

00811001510

0010987932577

190820

77,00 €

Abans de pagar, comproveu que les dades siguin correctes. Podeu fer el pagament en línia amb la vostra targeta de crèdit
mitjançant l'opció de pagament en línia disponible a la informació de detall del vostre tràmit (a https://tramits.gencat.cat o a https://
canalempresa.gencat.cat, apartat "La meva carpeta").
Com a mitjans de pagament alternatius podeu utilitzar els mecanismes habilitats per CaixaBank (https://www.caixabank.es/
particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html). En aquest cas, caldrà que conserveu el resguard justificatiu del pagament
Segell de conformitat de pagament

Còpia per a la persona sol·licitant
Talleu per la línia de punts

9050700811001510001098793257719082000000077000

Carta de pagament
Raó social

Document d'identificació

FUNDACION PRIVADA SHE

G65269284
Finalització termini
19/08/2020

Concepte
Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794
RIN

Emissora

Referència

Identificador

Import

00811001510

0010987932577

190820

EUR***77,00

Còpia per a l'entitat financera
Versió Adobe:11.023
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Import
77,00 €

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació del presentador
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona
Nom

Primer cognom

Segon cognom

ANDRES

MOLINER

AZNAR

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

46326539P

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

933212260

info@xauspoch.com

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:
Correu electrònic

Adreça del presentador
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Avinguda

de Josep Tarradellas

13

Bloc

Escala

Província

Municipi

Barcelona

Barcelona

Pis

Porta

Codi postal

ENTLO

2

08029

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Versió Adobe:11.023
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació de la fundació
Denominació

NIF

FUNDACION PRIVADA SHE

G65269284

Número d'inscripció

Adreça de correu electrònic

2698

rbadia@fundacionshe.org

Dades d'identificació del/de la representant de la fundació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

JOAN

FONT

TORRENT

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

35028849X

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

932185444

646221336

rbadia@fundacionshe.org

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:
Correu electrònic
Càrrec que ocupa a l'entitat
Vicesecretari

Adreça de la fundació
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

de Balmes

155

Bloc

Escala

Província

Població

Barcelona

Barcelona

Pis

Porta

Codi postal

5

1

08008

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Dades de la reunió d’aprovació dels comptes anuals

Versió Adobe:11.023

Data de la reunió

Nombre de patrons assistents

Forma d'aprovació dels comptes

27/05/2020

9

Unanimitat
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades de contacte de la fundació
Denominació

NIF

FUNDACION PRIVADA SHE

G65269284

Dades de la persona de contacte de la fundació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

JOAN

FONT

TORRENT

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

35028849X

Notificació
Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.
Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

rbadia@fundacionshe.org

646221336

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
Recordeu:
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.
Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Versió Adobe:11.023
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Pagament
La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el
pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la carta
de pagament per la realització del pagament.
Concepte

Import

Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

77,00 €

Qüestionari
Personal assalariat:

13

Personal voluntari no remunerat:

1

Personal amb contracte de prestació de serveis:

1

Número de Centres que gestiona:

2

Número total de persones beneficiàries:

32.000

Ingressos per subvencions de la Generalitat:

0,00 €

Altres ingressos per subvencions públiques:

0,00 €

Ingressos per donatius privats:

831.340,00 €

Import Inversions realitzades:

0,00 €

Hi ha problemes de tesoreria?

Sí

No

S'ha deixat d'atendre algun pagament?

Sí

No

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social?

Sí

No

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria?

Sí

No

La fundació està incursa en algun procediment judicial?

Sí

No

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronat i
consten recollits en el llibre d'actes corresponent
Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)
Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç
Exercici comptable :

Versió Adobe:11.023

2019

Complet

Partit
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FUNDACION PRIVADA SHE

Nom :

Número d'inscripció :

2698

Exercici comptable :

2019

Complet

Partit

Balanç simplificat
Exercici

2019
ACTIU

NÚM. DELS COMPTES

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT

EXERCICI N

EXERCICI N-1

7.829,40

9.371,49

20, (280), (290)

I. Immobilizat intangible

4.1,5

1.597,07

2.562,32

21, (281), (2910), (2911),
(2912), (2913), (2914), (2915),
(2916), (2917), (2918)

II. Inmobilitzat material

4.3,5

1.712,49

2.289,33

4.519,84

4.519,84

570.218,66

638.709,73

0,00

0,00

570.218,66

638.709,73

578.048,06

648.081,22

22, (282), (292)

III. Inversions inmobiliàries

23, (29190), (29191), (29192),
(29193), (29194)

IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414,
2423, 2424, (2493), (2494),
(2933), (2934), (2943), (2944),
(2953), (2954)
2405, 2415, 2425, 250, 251,
252, 253, 254, 2550, 258,
(259), 26 (2495), (2935),
(2945), (2955), (296), (297),
(298), 474

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg
termini

VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
(39), 407

I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar

440, 441, 442, (447)

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

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
4700, 4707, 4708, 4709, 471,
472, 473
558
5303, 5304, 5313, 5314, 5323,
5324, 5333, 5334, 5343, 5344,
5353, 5354, (5393), (5394),
5523, 5524, (5933), (5934),
(5943), (5944), (5953), (5954)
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,
5355, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, (549)
(5395), (5935), 551, 5525,
554, 5590, 565, 566, (5945),
(5955), (596), (597), (598)
480, 567
570, 572, 574, 576

5. Personal
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les
Administracions Públiques
7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt
termini

IV. Inversions financeres a curt termini

V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)
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Nom :

FUNDACION PRIVADA SHE

Número d'inscripció :
Exercici comptable :

2698
2019

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

472.206,66

482.060,15

472.206,66

69.250,99

69.250,99

11.

69.250,99

69.250,99

11.

402.955,67

353.242,60

9.853,49

49.713,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.987,91

167.873,86

11.

(103), (104)
102
120, 121

1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar
II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

129

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

3.,11

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i
altres ajustaments
130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT

14

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1605, 170
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634
479
181

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT

499, 529

10.

I. Provisions a curt termini

70.000,00

II. Deutes a curt termini
5105, 520, 527
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523,
525, 528, 551, 554, 5525, 555,
5565, 5566, 560, 561, 569
5103, 5104, 5113, 5114, 5123,
5124, 5125, 5133, 5134, 5143,
5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

EXERCICI N-1

482.060,15

I. Fons dotacionals o fons socials
100, 101

EXERCICI N

0,00

1.802,10

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a curt termini

1.802,10

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt
termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

95.987,91

96.071,76

0,00

0,00

2. Creditors varis

43.455,95

42.542,16

465, 466

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

26.803,76

26.764,80

475, 476, 477

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

25.728,20

26.764,80

578.048,06

640.080,52

400, 401, 403, 404, 405, (406)
41

448
485, 568

1. Proveïdors

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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Nom :

FUNDACION PRIVADA SHE

Número d'inscripció :

2698

Exercici comptable :

2019

Complet

Partit

Compte de Resultats simplificat

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723
724, 727, 728, (658)

(653), (654)
(6930), 71*, 7930
73

14.3

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

12,14

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

12.14

d) Subvencions, donacions i altres ingressos

12.14

a) Ajuts concedits

(64)

431.131,63
26.481,63

815.560,00

404.650,00

15.780,00
-12.000,00

0,00

14.2,

-12.000,00

14.2

-147.031,12

-166.936,07

0,00

0,00

-484.811,95

-155.328,10

-177.735,11

-58.451,57

-176.992,93

-58.298,67

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs
de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

6. Altres ingressos de les activitats

751, 753, 754,755, 759

EXERCICI N-1

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern

(600), (601), (602), 606, (607), 5. Aprovisionaments
608, 609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933

752

EXERCICI N
831.340,00

a) Vendes i prestacions de serveis

2. Ajuts concedits i altres despeses
(650), (651), (652), 729

(Deure) Haver

a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal

14.2

8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
(620)

a1 ) Recerca i desenvolupament

(621)

a2 ) Arrendaments i cànons

-30.457,82

-10.149,69

(622)

a3 ) Reparacions i conservació

-10.255,20

-2.898,36

(623)

a4 ) Serveis professionals independents

-73.506,25

-26.094,34

(624)

a5 ) Transports

(625)

a6 ) Primes d'assegurances

-2.452,98

-1.244,02

(626)

a7 ) Serveis bancaris

(627)

a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-6.040,10

-1.374,56

(628)

a9 ) Subministraments

-2.490,80

-701,39

-51.789,78

-15.836,31

-742,18

-152,90

(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)

a10 ) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

FUNDACION PRIVADA SHE

Número d'inscripció :

2698

Exercici comptable :

2019

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

9. Amortització de l'immobilizat

5

11. Excés de provisions

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771,
772

b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIO
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762, 769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses financeres

(663), 763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

(666), (667), (673), 766, 773

-1.542,09

-522,40

0,00

0,00

1.802,10

-0,19

10.021,83

49.893,30

-168,34

-180,23

0,00

0,00

-168,34

-180,23

9.853,49

49.713,07

9.853,49

49.713,07

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638

EXERCICI N-1

14.2

(690), (691), (692), 790, 791,
792

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799

EXERCICI N

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(678), 778

(Deure) Haver

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

FUNDACION PRIVADA SHE

Número d'inscripció :
Exercici comptable :

2698
2019

Complet

Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Fons
Pendents de
desemborsar

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

Excedents
exercicis
anteriors

69.250,99

177.249,88

Excedent de
l'exercici

Aportacions per
a compensar
pèrdues

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

175.992,72

TOTAL

422.493,59

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

69.250,99

0,00

177.249,88

0,00

I. Excedent de l'exercici

175.992,72

0,00

0,00

49.713,07

49.713,07

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

422.493,59

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

175.992,72
69.250,99

0,00

353.242,60

-175.992,72
0,00

49.713,07

0,00
0,00

0,00

472.206,66

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

0,00

II. Ajustaments per errors N-1

0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

69.250,99

0,00

353.242,60

0,00

I. Excedent de l'exercici

49.713,07

0,00

0,00

9.853,49

9.853,49

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

472.206,66

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY N

49.713,07
69.250,99

0,00
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402.955,67

-49.713,07
0,00

9.853,49

0,00
0,00

0,00

482.060,15

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Memòria anual

obligatori

• Fitxer adjuntat: MEMORIA2019FSHE.pdf
• Resum: 69085760ff045221638af2d8807a5fb1
Altres

opcional

Auditoria de comptes

opcional

Grau de compliment codi de conducta

opcional

Certificat d'aprovació de comptes

obligatori

• Fitxer adjuntat: CertificatPatronatSHE2019.pdf
• Resum: b8b549fd70ac69a66d18cfaf666b85fc
La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control
Responsable del tractament: Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les fundacions, com a entitats jurídiques sobre les quals té
competència la Generalitat.
Legitimació: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Base jurídica específica: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les
fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, 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.
Destinataris: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques i poden ser cedides mitjançant certificacions de registre. La
resta de dades només seran cedides de forma excepcional i en compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions a
tercers països.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat
davant del Responsable del tractament.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del
Departament.

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades

Versió Adobe:11.023
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Aquest document ha de contenir únicament una signatura.
En el supòsit que la Fundació hagi optat per presentar els comptes anuals sense el concurs de cap professional extern, la signatura electrònica haurà
de ser la del president o la del secretari del patronat. En aquest darrer cas, caldrà que el secretari sigui patró. En el supòsit que els comptes anuals
hagin estats presentats a través d’un professional extern, la signatura electrònica haurà de ser la del professional.
La persona sotasignada consent expressament que les dades personals que facilita mitjançant aquesta sol·licitud s'integrin als fitxers de la DGDEJ
del Departament de Justícia perquè aquesta unitat en faci ús en la gestió dels seus serveis i procediments, i es dóna per assabentada que podran
ser cedides en part a tercers en els casos previstos a la llei, com per exemple en l'expedició de certificats.
En qualsevol cas la persona sotasignada pot exercir el dret d'accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament,
mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu de la DGDEJ (carrer de Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), a la qual ha d'ajuntar una fotocòpia
del DNI.

Versió Adobe:11.023
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MEMÒRIA ANUAL SIMPLIFICADA 2019
1. Activitat de l’entitat
La fundació te per objecte l’estudi, el foment, la promoció, la divulgació, l’educació i
l’ensenyament d’estils de vida saludables, higiene alimentaria, bons hàbits alimentaris i de
conducta per a la prevenció dels riscos cardiovasculars i d’altres. Treballarà des de la infància i
en les diferents etapes de la vida creant un marc de referència que permeti i fomenti una educació
en hàbits saludables amb la finalitat d’aconseguir las disminució de conductes de risc per a la
salut de les persones. Alhora donarà a conèixer aquestes bones conductes i hàbits impulsant
accions de sensibilització i conscienciació de manera particular o amb col·laboració amb altres
entitats o iniciatives. L’enunciat anterior no te caràcter limitador, estenent-se l’objecte fundacional
a tot allò que estigui relacionat, de forma directa o indirecta amb tot l’abans expressat.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat
considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o
persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a
terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu,
s’enumeren a continuació:
a.-Realització d’estudis i assajos dirigits al coneixement del funcionament del cos humà en general
i del cor en especial.
b.-Disseny i organització d’activitats dirigides al foment de l’adquisició d’hàbits d’alimentació
saludables.
c.-Disseny i organització d’activitats dirigides a fomentar l’adquisició d’hàbits de prevenció
d’addiccions.
d.-Disseny i organització d’activitats dirigides a fomentar el desenvolupament d’activitat física.
e.-Realització d’estudis, programes i qualsevol tipus d’activitats relacionades, directament o de
forma indirecta, amb la ciència, la salut i la educació.
f.-Organització i execució d’esdeveniments i actes públics i/o privats amb la finalitat de dur a
terme campanyes de sensibilització, conscienciació i educació de les bones conductes i hàbits
alimentaris amb la finalitat d’aconseguir la disminució dels riscos cardiovasculars i d’altri pel cos
humà”.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que
les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
Els medis actuals de la Fundació fan que l’obtenció de certes estadístiques siguin complicades
d’obtenir o millor dit el temps emprat de difícil rendibilitat pels objectius de la mateixa. De tota
manera i amb la màxima exactitud possible passem a detallar les activitats que ha realitzat durant
el exercici 2018.

Les activitats principals desenvolupades durant l’exercici han estat:

PROGRAMA SALUT INTEGRAL - SI!

1

El principal factor de risc cardiovascular,
tant en adults com en edat infantil, és l'obesitat juntament amb els factors associats com la
diabetis i la hipertensió, fruit d'una alimentació inadequada d'uns nivells baixos d'activitat física.
A més, altres factors de risc de les malalties cardiovasculars, típicament estudiats en poblacions
adultes, també comencen a estar presents en la població infantil espanyola.
El Programa SI! neix de la voluntat del Dr. Valentí Fuster de promoure la salut cardiovascular
amb l'objectiu d'ensenyar a mantenir hàbits de vida adequats i durant tota la vida.
Es tracta d’un programa d'intervenció escolar dirigit a nens i nenes de 3 a 16 anys amb un clar
objectiu: demostrar que l'adquisició d'hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de
patir malalties cardiovasculars i millora la qualitat de vida en l'edat adulta.
La investigació en salut pública ha assenyalat que les iniciatives de promoció de la salut han de
començar en la infància per aconseguir un canvi de comportament durador i eficaç i que les
intervencions escolars són les més efectives.
Incideix en 4 components bàsics: Adquisició d'hàbits d'alimentació saludables, pràctica d'activitat
física, coneixement del cos i cor i gestió d’emocions.

PROGRAMA SI! (Gener-Juny 2019)
Implantació del Programa SI! a 230 escoles: 167 a Catalunya, 50 a la Comunitat
de Madrid, 12 a Galícia i 1 a Andalusia.
Les escoles participants en el programa es classifiquen en funció de la seva missió dins de
l’elaboració i avaluació d’aquest.

Taula 1a. Estudis PSI! 2018-19 i núm. Escoles per Comunitat Autònoma
Comunitat
Identificació Estudi
Andalusia Catalunya
Galícia
Total
de Madrid
DIP (Desenvolupament
30
6
12
48
Infantil i Primària)
DIPS (Des Infantil, Primària i
2
1
3
Secundària)
Expansió Infantil
1
124
125
Investigació Infantil C1

5

5

Investigació Infantil C2

3

3

Investigació Infantil C3

6

6

Investigació Primària C1

12

12

Investigació Primària C3
SIC (Secundària Intervenció
Curta)
SIL (Secundària Intervenció
Llarga)
Total

12

12

5

3

8

6

2

8

167

50

1

12

230

2

PROGRAMA SI! (Setembre - Desembre 2019)
Implantació del Programa SI! a 224 escoles: 166 a Catalunya, 47 a la Comunitat
de Madrid i 11 a Galícia.
Pel que fa al curs anterior, cal assenyalar que no hi ha centres de Secundària d’Intervenció Curta
(perquè és així com està definit a l’estudi científic), hi ha més centres d’ Expansió Infantil a
Catalunya i l’únic centre ubicat a Andalusia va ser baixa.

Taula 1b. Estudis PSI! 2019-20 i número d’escoles per Comunitat Autònoma
Comunitat
Identificació Estudi
Catalunya
Galícia
Total
de Madrid
DIP (Desenvolupament Infantil i Primària)
27
6
11
44
DIPS (Des Infantil, Primària i Secundària)
Expansió Infantil

2

1

3

131

131

Investigació Infantil C1

5

5

Investigació Infantil C2

3

3

Investigació Infantil C3

6

6

Investigació Primària C1

12

12

Investigació Primària C3

12

12

6

2

8

166

47

SIL (Secundària Intervenció Llarga)
Total

11

224

El grau d’introducció del programa a les diferents escoles depèn de diversos factors:
•
•
•

Any d’incorporació de l’escola al programa
Estudi en què participa
Grau d’implicació intern

Durant els cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020 cal assenyalar les següents actuacions:

• L’estudi científic del Programa SI!
-

S’ha realitzat la implementació del Programa SI! a les escoles del grup d’intervenció de
l’estudi científic del Programa SI! de Primària a cinquè curs, en el curs 2018-2019 i a
sisè durant el curs 2019-2020.

-

S’ha realitzat la implementació del Programa SI! en els instituts del grup d’ intervenció
de l’estudi científic del Programa SI! de Secundària a segon curs, en el curs 20182019 i a tercer durant el curs 2019-2020. A més es va pilotar quart curs.

-

Durant els mesos de febrer a juny de 2019 es van realitzar els amidaments científics
en els instituts participants de l’estudi científic a l’Educació Secundària.

-

Durant el mes de maig de 2019 es va realitzar en 5 escoles de Madrid l'estudi pilot per
ajustar el qüestionari que s'utilitzarà l'any següent per a la recollida de dades de l'estudi
científic del Programa SI! de Primària.
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• Materials
-

Les escoles de desenvolupament d’infantil i primària han utilitzat els materials i
continguts disponibles de: SI! Infantil i SI! Primària.

-

Els centres de secundària utilitzen els materials disponibles en una aplicació.

-

S’està portant a terme la renovació dels materials de l’Etapa Infantil del Programa
SI! l’any 2018-2019 i 2019-2020 es piloten els nous materials de l’ Etapa Infantil.

• Coordinació externa i transferibilitat
-

Durant el curs 2018-2019 s’han començat a definir i desenvolupar protocols de
coordinació externa del Programa SI! per l’etapa d’Infantil.

-

S’ha portat a terme un pilotatge de la coordinació externa l’any 2018-2019. I el 20192020 es portarà a terme la coordinació externa amb tota la documentació desenvolupada
durant el curs passat.

-

El nou model de coordinació telemàtica centralitzada, iniciat el curs 2015-2016, arriba ja
a 230 escoles a España (167 a Catalunya, 50 a la Comunitat de Madrid, 12 a Galícia i 1
a Andalusia) en el curs 2018-2019. En el curs 2019-2020 són 224 escoles: 166 a
Catalunya, 47 a la Comunitat de Madrid i 11 a Galícia.

-

Continua la transferibilitat del Programa SI! Infantil a Catalunya.

• Gestió del Programa SI!
-

L’any 2019 s’ha desenvolupat una nova eina de gestió del Programa SI! per a la
coordinació centralitzada i que permetrà la coordinació externa de centres.

-

A la vegada, s’ha desenvolupat una nova plataforma de formació SI! per a facilitar
la formació en línia dels mestres.

• Formació SI! de mestres
-

En el curs 2018-2019 a Catalunya i Madrid és realitza una formació en línia i té una
durada de 30 hores. A Ourense és semi presencial i té una durada de 50 hores. Les
característiques concretes de la formació depenen de la Comunitat Autònoma, en funció
de la qual es decideix la data d’inici i finalització, la metodologia per la, si és online o semi
presencial i si està acreditada com a formació continuada per les Conselleries d’Educació.

-

Durant 2019-2020 s’ha realitzat la Formació SI! de mestres mitjançant una nova
plataforma en línia i el 2019-2020 s’utilitza la plataforma Moodle en línia per a Infantil
i Primària.

-

La Formació SI! de professors de Secundària es realitza de forma presencial.

-

Durant el curs 2018-2019 han realitzat la formació certificada 145 professors a Espanya
(129 a Infantil i Primària; 16 a Secundària).

-

Durant el curs 2019-2020 el número de mestres i professors matriculats a la Formació
del Programa SI! és de 200 (52 a Madrid Infantil i Primària, 9 a Madrid a Secundària, 13
a Galícia, 117 a Catalunya d’ Infantil i Primària, 9 a Catalunya a Secundària).

-

Des de l’inici de la formació del Programa SI! l’any 2010 s’han format més de 1.900
mestres i professors de centres educatius.

-

S’ha realitzat el març 2019 la Jornada de dinamitzadors del Programa SI!. A
Barcelona (16 de Març a Cosmocaixa), Madrid (22 i 23 de Març al CTIF Madrid Sud i
CaixaForum) i Ourense (30 de Març en el “Museo Municipal y Confederación de
Empresarios de Orense”).
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• Qualitat
-

Es manté la ISO 9001.

-

Fruit de la millora continua, com a novetat, la Fundació SHE ha treballat en una nova
definició del sistema de Qualitat i la norma ISO 9001:2015 per al “Desarrollo e
implementación del Programa SI!” durant el 2019.

A continuació, a les Figures 1 i 2 es representen el desenvolupament dels estudis científics de
Primària i Secundària, per curs escolar i quan es portaran a terme els amidaments.

Figura 1. Avaluació del Programa SI! Primària

Figura 2. Avaluació del Programa SI! Estudi de Secundària
17/18

18/19

19/20

20/21
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Per resumir tot el projecte en marxa simultani, adjuntem el següent gràfic que incorpora
la intervenció en Infantil, Primària i Secundària a l’Estat Espanyol:
Figura 3. Resum Infantil, Primària i Secundària a l’Estat Espanyol
10/11

Pre-school & Primary Study
(CCAA Madrid)

11/12

12/13

13/14

14/15

C1

6

5

C2

6

5

C3

12

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

11

3y.o

6 y.o

24 schools/2.062 children

Primary Study (CCAA
Madrid)

15/16

C1
C2

12

C3
C4

12

Pilot

12 y.o

16 y.o

12 y.o

16 y.o

21 schools/469 children (who started at 3 y.o.)

12

12

6 y.o
48 schools/ 1.769 children

Secondary Study (CCAA
Catalonia- Madrid)

Pilot

C1
C2

8

C3

8

8

12 y.o

16 y.o

24 High schools / 1.200 children

Intervention

Control

Pre-school

Primary

Secondary

Taula 2a. Nivells educatius curs 2018-2019 que s’incorporen al programa en
funció del tipus d’estudi

El curs 2018-2019 l’estudi científic de Primària es troba al 5è curs i l’estudi científic de
secundària en el 2n curs.
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Taula 2b. Nivells educatius curs 2019-2020 que s’incorporen al programa en
funció del tipus d’estudi
CURSOS

Tipo de Centro Infantil P3 P4 P5 Primaria PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 Secundaria ES1 ES2 ES3 ES4

Exp Inf
I.I.(C1)
I.I.(C2)
I.I.(C3)
DIP
I.P.(C1)
I.P.(C3)
DIPS
SIL
El curs 2019-2020 la implementació del Programa SI! en l’estudi científic de Primària es troba
en el 6é curs en els grups IP C1 i C3, i en l’estudi científic de secundària en el 3r curs
únicament ens els centres SIL.

Beneficiaris del Programa SI!
Presència del Programa SI! en les diferents etapes educatives.
Taula 3a. Nens i nenes participants en el Programa SI! del curs 2018-19
Núm.
Centres

Nens i nenes
a Infantil

Andalusia

1

77

0

0

77

Expansió Infantil

1

77

0

0

77

Catalunya

167

12.859

6.589

1.132

20.580

DIP (Des Infantil i Primària)
DIPS (Des Infantil, Primària i
Secundària)
Expansió Infantil

30

2.934

6.022

0

8.956

2

260

567

21

848

124

9.665

0

0

9.665

SIC (Secundària Intervenció Curta)

5

0

0

516

516

SIL (Secundària Intervenció Llarga)

6

0

0

595

595

Comunitat de Madrid

50

2.959

4.670

582

8.211

DIP (Des Infantil i Primària)
DIPS (Des Infantil, Primària i
Secundària)
Investigació Infantil (C1)

6

1.101

1.783

0

2.884

1

56

118

18

192

5

602

1.448

0

2.050

Investigació Infantil (C2)

3

474

0

0

474

Investigació Infantil (C3)

6

726

0

0

726

Comunitat Autònoma

Nens i nenes Nens i nenes a
a Primària
Secundària

Total nens i
nenes al P.SI!

Investigació Primària (C1)

12

0

633

0

633

Investigació Primària (C3)

12

0

688

0

688

SIC (Secundària Intervenció Curta)

3

0

0

329

329

SIL (Secundària Intervenció Llarga)

2

0

0

235

235

Galícia

12

1.338

2.704

0

4.042

Des. Infantil i Primària

12

1.338

2.704

0

4.042

Total

230

17.233

13.963

1.714

32.910
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S’estima que el total de participants al Programa SI! durant el curs 2018-19 ha estat al
voltant dels 32.910 nens.
Taula 3b. Nens i nenes participants en el Programa SI! del curs 2019-20
Comunitat Autònoma
Catalunya

Núm. Nens i nenes a Nens i nenes Nens i nenes
Centres
Infantil
a Primària a Secundària
166
14.098
6.553
649

Total nens i
nenes al P.SI!
21.300

DIP (Des Infantil i Primària)

27

2.646

5.986

0

8.632

DIPS (Des Infantil, Primària i Secundària)

2

252

567

82

901

131

11.200

0

0

11.200

SIL (Secundària Intervenció Llarga)

6

0

0

567

567

Comunitat de Madrid

47

3.022

4.744

243

8.009

DIP (Des Infantil i Primària)

6

1.038

1.748

0

2.786

DIPS (Des Infantil, Primària i Secundària)

1

56

118

18

192

Investigació Infantil (C1)

5

630

1.448

0

2.078

Investigació Infantil (C2)

3

499

0

0

499

Investigació Infantil (C3)

6

799

0

0

799

Investigació Primària (C1)

12

0

738

0

738

Investigació Primària (C3)

12

0

692

0

692

SIL (Secundària Intervenció Llarga)

2

0

0

225

225

Galícia

11

1.184

2.414

0

3.598

Des. Infantil i Primària

11

1.184

2.414

0

3.598

Total

224

18.304

13.711

893

32.907

Expansió Infantil

S’estima que el total de participants al Programa SI! durant el curs 2019-20 ha estat al voltant
dels 32.907 nens.

PROGRAMA FIFTY-FIFTY (50/50)

El Programa Fifty - Fifty és un programa de salut comunitària avalat per una avaluació científica
rigorosa dels resultats, dels processos d'implementació i del grau de satisfacció dels participants,
amb la finalitat de definir un "model de bones pràctiques”. L'objectiu és millorar la salut integral
en persones adultes de 25 a 50 anys ajudant a corregir els seus hàbits de salut i auto controlar
els principals factors de risc de malaltia cardiovascular: sobrepès / obesitat, sedentarisme,
tabaquisme i tensió arterial elevada. Factors de risc cardiovascular: Sobrepès u Obesitat IMC>25,
Sedentarisme realització de menys de 150 minuts d’activitat física a la setmana, tensió arterial
elevada per sobre de 140 i/o fumador.
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El Programa Fifty - Fifty es desenvolupa a través de tallers formatius i motivacionals: motivació
per al canvi, gestió de l’estrès, cessació tabàquica, alimentació saludable, pràctica habitual
d'activitat física, control de la tensió arterial. Tots els participants reben 6 tallers de 2 hores
dirigides a la promoció d'hàbits saludables per motivar les persones a què modifiquin els seus
hàbits de salut i aprenguin a controlar els factors de risc.
Aquesta formació s'acompanya, durant els 12 mesos següents, d'una dinàmica de grup, dirigida
a promoure canvis interns, i a brindar als participants la possibilitat de desenvolupar capacitats
diferents del simple coneixement i que ajudin a superar-se.

Fifty-Fifty Municipis
A l’Octubre 2013 va començar aquest estudi científic a 7 municipis d’Espanya. En acabar la
intervenció, 15 meses després, es va demostrar que s’havien produït canvis importants de
comportament dels participants en alimentació, tabaquisme i especialment en activitat física.
A l'abril 2018 es va portar a terme una nova valoració a tots els participants del Programa FiftyFifty en els 7 municipis. Aquesta valoració es realitza 40 mesos després de finalitzar la intervenció
(al desembre 2014). D'un total de 543 participants Fifty-Fifty es va aconseguir valorar a 237
participants (un 44%).
El treball dels professionals en els mesos posteriors es va centrar en les anàlisis estadístiques, de
totes les dades recollides. L’objectiu principal d’aquesta nova valoració és determinar la
sostenibilitat dels efectes beneficiosos, des del punt de vista cardiovascular, associats amb la
intervenció grupal del Programa Fifty-Fifty.
Durant el 2019 tots els esforços han anat dirigits a analitzar les dades recollides en valoracions
prèvies i a aprofundir, en diversos aspectes, en tota la intervenció del Programa Fifty-Fifty per tal
d'incorporar millores en aquesta.

CARDONA INTEGRAL
Cardona Integral és un projecte ampli que pretén convertir Cardona en una
Vila saludable. Aquesta és una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de la
Vila amb la col·laboració de la Fundació SHE; una eina de promoció social,
econòmica i de salut per a la Vila.
Aquest projecte pretén ampliar l’àmbit d’actuació envers la salut amb la
intenció de fer totes aquelles activitats culturals, urbanístiques, educatives,
etc. necessàries per convertir a Cardona en una Vila saludable i sostenible. Sota aquest paraigua
la Fundació SHE, ha desenvolupat el programa de salut comunitària Healthy Communities i ha
liderat (fins el març de 2019) el Projecte d'Interculturalitat i Cohesió Social (ICI), com a garantia
d'un procés participatiu i de desenvolupament intercultural.

HEALTHY COMMUNITIES

Una vegada finalitzat el projecte Healthy
Communities 2014-2017, s’ha optat per mantenir algunes accions que donen continuïtat a la
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voluntat de consolidar una estratègia de ciutat saludable i a la preparació del nou projecte científic
Healthy Communities 2030:
Activitats gener a desembre 2019:
1. Trobades amb els promotors de salut i dinamitzadors de rutes pel disseny i l’avaluació de
les principals actuacions desenvolupades (Jornades i campus de vida activa)
2. Jornada de la salut 2019:
a. Caminada dia internacional de l’Activitat Física. Conjuntament amb el CAP, les
escoles, l’institut i la residència de gent gran (5 abril 2019).
b. Jornada de Salut de les escoles i l’Institut. Trobada de les res escoles per realitzar
conjuntament les coreografies d’en Cardio –personatge central del Programa SIi un esmorzar saludable. Durant tota la setmana es desenvolupen activitats a les
escoles (5 abril 2019).
c.

Espectacle a la biblioteca: “El viatge d’en James”, espectacle infantil amb música
i titelles a càrrec de Cia Teatre Aula (5 abril 2019).

d. Curs de SUPORT VITAL BÀSIC i DESFIBRILADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DEA),
destinat a tots els promotors de salut i dinamitzadors de rutes. Curs de 6h per
obtenir el certificat acreditat pel CCR (Consell Català de Resucitació). (6 i 13
d’abril 2019).
3. 10a Jornada SHE. Circuit d’activitats d’oci actiu i saludable en les quals participen els
infants dels casals d’estiu de Cardona. Aquest 2019 s’han celebrat els 10 anys de jornada
SHE a Cardona, amb algunes de les millors activitats que s’han fet aquests 10 anys (26
de juliol de 2019).
4. Acte de presentació “Programa científic Healthy Communities 2020-30”, a l’auditori
Valentí Fuster (26 de juliol de 2019).
5. Col·laboració amb l’Entorn d’hàbits saludables de Cardona en conveni amb l’Ajuntament
de Cardona i el Departament d’Educació.
6. Espectacle familiar “Tinc un paper” a càrrec de l’Eva Armisén i el Marc Parrot, a l’auditori
Valentí Fuster. Espectacle multidisciplinari, on teatre, música i pintura comparteixen
escenari, per explicar que a les arts escèniques hi ha molts artistes que hi treballen. Són
molts oficis creatius que estaran al servei d’un objectiu: que l’espectacle agradi i sigui un
èxit. (9 de novembre 2019).

ICI (Intervenció Comunitària Intercultural)
El Projecte d’intervenció Comunitària Intercultural, que impulsa Fundació “la Caixa” en
col·laboració amb l’Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE, s’implanta al municipi el setembre
del 2014 amb la finalitat de fomentar la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament
social de les comunitats locals. El model parteix de dues estratègies d’intervenció social que ja
s’han demostrat eficaces: la intervenció comunitària (processos participatius) i la mediació
intercultural (eines per a la gestió pacífica dels conflictes). A partir de l’1 de març de 2019 aquest
projecte va deixar d’estar liderat per la Fundació SHE. A partir d’aquest moment la seva
coordinació passava a mans de l’Ajuntament de Cardona.
Activitats gener a desembre 2019:
1. Reunions de l’Espai Tècnic de Relació. Reunions amb tècnics de serveis socials, educació
i salut per compartir estratègies d’intervenció comunitària per promoure la convivència
(trimestrals).
2. Reunions de l’Espai Ciutadà de Relació per compartir estratègies d’intervenció comunitària
per promoure la convivència (trimestrals).
3. Actualització del Facebook del projecte ICI.
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4. Preparació dels tallers d’Anodrac, la dansa de la convivència. Es correspon a l’activitat
tipificada com a Acció Global Ciutadana. Tallers formatius de dansa, acrobàcies, xanques,
maquillatge artístic, percussió i costura. Fins a març del 2019.
5. Preparació del “Taller de deures” en el marc de la Programació Comunitària.
Conjuntament amb Caritas i els Serveis Socials Fins a març del 2019.

INICIATIVA VIVE
Tipus d’activitat: Activitats de divulgació sobre prevenció de malaltia cardiovascular
Ubicació geogràfica: Madrid
Descripció detallada de l’activitat: La “Iniciativa Vive” és un projecte conjunt de la Fundació
ProCNIC i la Fundació SHE per millorar i promocionar la Salut a Espanya, especialment la Salut
cardiovascular. La “Iniciativa Vive” sorgeix de la necessitat d’unir, sota la mateixa direcció, les
dues vies principals per aturar les malalties cardiovasculars al nostre país: la investigació i la
prevenció, liderades pel Dr. Valentí Fuster.
El 28 de setembre de 2019 s’ha portat a terme la novena edició de la “Jornada Vive”. Es tracta
d’una activitat dirigida a nens d’entre tres i sis anys i els seus pares. Durant la Jornada, els més
petits van poder practicar exercici de manera divertida, aprendre a esmorzar, conèixer com
gestionar les seves emocions i com controlar-les.

SOCIAL MEDIA

Tipus d’activitat: Acció de Divulgació
Ubicació geogràfica: Nacional
Descripció detallada de l’activitat: Gestió de nous canals de comunicació de la Fundació SHE.
Re-definició de l’estratègia de Social Media de la Fundació. En estat d’avaluació
S’han implementat en tots els materials i suports els nous logos corporatius de la Fundació SHE i
dels seus programes: web, apps, rètols, documents, memòries anuals, díptics i materials
publicitaris.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel.
Tots els documents que integren els comptes anuals, han estat preparats a partir dels registres
comptables de la Fundació.
Es presenten d’acord amb el establert en el Pla de comptabilitat de les Fundacions i les
Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i aprovat pel Decret 259/2008
de 23 de desembre, de forma que mostren la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i
els resultats que la Fundació ha obtingut durant el present exercici.

2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
Per la elaboració dels comptes anuals han estat aplicats els principis comptables establerts en el
punt tercer de la primera part del Decret 259/2008. Tots els principis comptables obligatoris amb
incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats han estat aplicats per la elaboració
dels comptes anuals. Per tant, no s’ha aplicat cap principi comptable no obligatori.
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3. Comparació de la informació.
L’estructura de balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni i l’estat de fluxos
NO son completament comparables amb el exercici anterior donat a l’aprovació per Patronat del
canvi de període del exercici social. Es va passar de ser un exercici escolar (Setembre-Agost) a
un exercici de any natural (Gener-Desembre).
Això ha comportat que es produeixi un període de adaptació d’un exercici curt de setembre a
desembre en les dues presentacions dels comptes anuals. L’any anterior es va produir en el
exercici en curs i aquest exercici es el que fa referencia al període anterior, any -1.
Per tant, la comparativa entre exercicis en aquest cas es de difícil execució doncs les partides del
període anterior no son anuals.
4. Agrupació de partides.
No hi ha agrupació de partides en el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el
patrimoni o en el estat de fluxos.
5. Elements recollits en diverses partides.
No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin en més d’una partida
del Balanç.
6. Canvis en criteris comptables.
No s’han produït ajustaments per canvis en els criteris comptables durant el exercici.
7. Correcció d’errors
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a re formular els
comptes.

3. Aplicació de resultats
El resultat de l’exercici s’ha aplicat segons el quadre adjunt i seguint les instruccions del Patronat:

Bases de repartiment

Excedent de l’exercici

Import

9.853,49 €

Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a

Romanent
Total aplicació = Total base de repartiment

9.853,49 €
Import

9.853,49€
9.853,49 €

4. Normes de registre i valoració
1. Immobilitzat intangible.
Els elements aquí contemplats són de caràcter intangible i es valoren al seu preu d’adquisició, si
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han estat comprats al exterior, o pel seu cost de producció, si han estat fabricats per la pròpia
entitat.
Les eventuals adquisicions a títol gratuït, s’activen al seu valor venal.
Es dedueixen les depreciacions irreversibles degudes pel us del immobilitzat intangible, aplicant
les amortitzacions amb criteri sistemàtic, i segons el cicle de vida útil del producte i amb el criteri
de la depreciació que esta sotmesa pel seu funcionament, us o obsolescència.
En la data de cada balanç de situació, la Fundació revisa els imports en llibres dels seus actiu
intangibles per determinar si existeixen indicis de que hagin estat sotmesos algun tipus de pèrdua
o deteriorament del seu valor. Si es així, es calcula el import del valor recuperable per poder
determinar la pèrdua o deteriorament.
Si estimem que el import recuperable del actiu es inferior al seu import en llibres, es redueix el
import en llibres immediatament i es reconeix la pèrdua per deteriorament del valor com a
despesa.
Les partides que hagin perdut de forma irreversible tot el seu valor, es sanejaran completament
fent-les desaparèixer del balanç i donant les de baixa definitiva del actiu.
Propietat Industrial , recull les despeses realitzades per la Fundació satisfetes a empreses
independents per l’obtenció de la patents de les marques de la Fundació SHE. La amortització es
lineal en deu anys.
2. Béns integrants del patrimoni cultural.
No hi ha bens integrants del patrimoni cultural en el balanç de la Fundació.
3. Immobilitzat material.
Els elements aquí contemplats es valoren al seu preu d’adquisició o cost de producció.
Amb posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements del immobilitzat material es valoren
al seu preu d’adquisició o al cost de producció menys l’amortització i en els casos es tindrà en
compte el import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament (seguint les mateixes
pautes que en el immobilitzat intangible).
S’aplica el criteri d’amortització lineal a tota la vida útil del producte. Si es produeixen correccions
valoratives per deteriorament de caràcter irreversible es fan els corresponent apunts als comptes
i es reconeixen com una despesa.
Els interessos produïts fins el moment de la posada en marxa del be, si es que han estat fets,
s’inclouen en el cost d’aquest registrant les despeses financeres amb posterioritat.
Les possibles diferencies de canvi en adquisicions a crèdit es comptabilitzen en el compte
diferencies de canvi. En els comptes positives o negatives segons el saldo produït.
Les despeses de millora, modernització o ampliació s’incorporen com a mes valor del be al preu
d’adquisició o cost de producció en funció del seu origen.
Les pèrdues de valor experimentades pel elements del immobilitzat material es corregida
mitjançant els comptes d’amortització. Es fa la dotació anual, en funció dels anys de vida, segons
el mètode lineal.
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ELEMENTS INMOBILITZAT MATERIAL

ANYS VIDA ÚTIL

Mobiliari

10

Equips procés informació

4

4. Inversions Immobiliàries.
No hi ha terrenys ni construccions qualificades com a inversions immobiliàries en el balanç
de la Fundació.
5. Arrendaments.
La fundació no compta amb cap tipus d’operació d’arrendament.
6. Permutes.
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta de caràcter comercial ni no comercial.
7. Instruments financers.
a) Criteris emprats per la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius i passius
financers:
Els actius i passius financers es comptabilitzen pel seu preu raonable mes les despeses de
transacció que li son directament imputables. En el balanç de situació, els actius financers es
classifiquen entre corrents i no corrents en funció del seu venciment i si es superior o inferior a
dotze mesos.
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus
d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar
i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, s’han valorat pel seu valor nominal
perquè l’efecte de no actualitzar els fluxos no es significatiu.
Els actius i passius financers amb venciment no superior a un any que, d’acord amb el paràgraf
anterior, s’han valorat inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per l’esmentat
import, llevat que s’haguessin deteriorat.
b)

Criteris emprats per determinar el deteriorament, la correcció de valor i la revisió a la
baixa definitiva dels actius i passius financers:

La pèrdua per deterioració del valor d’aquests actius i passius financers és la diferència entre el
seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima generaran,
descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.
Per als actius financers a tipus d’interès variable s’empra el tipus d’interès efectiu que correspon
a la data de tancament d’aquests comptes anuals d’acord amb les condicions contractuals.
En el seu cas, com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu futurs s’ha utilitzat el valor de
cotització de l’actiu, sempre que aquest sigui prou fiable com per a considerar-lo representatiu
del valor que pogués recuperar la Fundació.
Les correccions valoratives per deterioració, així com la seva reversió quan l’import d’aquesta
pèrdua s’ha vist disminuït per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixen
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió de
la deterioració té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de
reversió si no s’hagués registrat la deterioració del valor.
No hi ha actius financers mantinguts per negociar en el balanç. No hi ha actius financers a cost.
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Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició
es reconeixen com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Els interessos s’han reconegut
utilitzant el mètode del tipus d interès efectiu i els dividends quan s’ha declarat el dret de la
Fundació a rebre’l.
c)

Criteris emprats per registrar la baixa d’actius financers i passius financers.

La Fundació donarà de baixa un actiu financer, o part d’ell, quan caduquin els drets derivats del
mateix o s’hagi cedit la seva titularitat, sempre i quan el cedent s’hagi desprès dels riscos i
beneficis significatius inherents a la propietat de l’actiu.
En les operacions de cessió en què d’acord amb el punt anterior no procedeixi donar de baixa
l’actiu financer es registrarà addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts.
La Fundació donarà de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit. També donarà de
baixa els passius financers propis que adquireixi, encara que sigui amb la intenció de re col·locarlos en el futur.
Si es produeix un intercanvi d’instrument de deute entre un prestador i un prestatari, sempre que
aquests tinguin condicions substancialment diferents, es registrarà la baixa del passiu financer
original i es reconeixerà el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa forma es registrarà
una modificació substancial de les condicions actuals d’un passiu financer.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s’hagi donat
de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles i en la qual es
recollirà, així mateix, qualsevol actiu cedit diferent de l’efectiu o passiu assumit, es reconeixerà
en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què tingui lloc.
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin condicions substancialment
diferents, el passiu financer original no es donarà de baixa del balanç. El cost amortitzat del passiu
financer es determinarà aplicant el tipus d interès efectiu, que serà aquell que iguali el valor en
llibres del passiu financer en la data de modificació amb els fluxos d’efectiu a pagar segons les
noves condicions.
d) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades.
No hi ha inversions financers mantingudes amb entitats del grup, multigrup o associades en el
balanç.
8. Existències.
No hi ha existències en el balanç de la Fundació.
9. Impost sobre beneficis.
La Fundació no ha comptabilitzat el impost sobre beneficis per trobar-se exempt del mateix i
trobar-se dins del règim fiscal especial de la llei 49/2002 de 23 de desembre.
10. Ingressos i despeses.
En general tots els ingressos i despeses, així com els interessos generats es comptabilitzen en el
moment en que es produeixen amb independència del moment en que es produeix el corrent
monetari o financer derivat per a ells. Concretament els ingressos es comptabilitzen pel valor
raonable de la contraprestació i les despeses per el import realment meritat incrementat per a
totes aquelles despeses d’instal·lació, transport e impostos no recuperables per a la Fundació. Els
drets i les obligacions es reconeixen comptablement com a ingressos o despeses, respectivament,
segons el principi de meritació (quan es produeix el dret o neix l’obligació).
11. Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com
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ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses
derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció.
12. Transaccions entre parts vinculades.
Les transaccions realitzades entre parts vinculades, han estat estudiades particularment en cada
cas i aplicat el criteri de preu de mercat mitjançant el preu lliure comparable. Mètode que es
compara el preu del servei de la part vinculada amb el preu del servei idèntic o de característiques
similars entre persones independents. Així mateix, les rendes declarades que es deriven d’aquests
serveis s’ajusten al establert per contracte i sense cap desviació.

5. Immobilitzat material i intangible

MOVIMIENTS DE LES
PARTIDES

A)
SALDO
INICIAL

(+)
Entrades

Propietat Industrial
Aplicacions Informàtiques
Mobiliari
Equips Informàtics
Altres

7.262,52
2.340,20
2.546,76
6.574,73
2.740,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AMORTTIZACIONS
Amort.
Amort.
Amort.
Amort.
Amort.

Propietat Industrial
Aplicacions Inform.
Mobiliari
Equips Informàtics
Altres

A)
SALDO
INICIAL

(+) Reversió

(+ )

correcció
valorativa per
deteriorament

Transferències
o traspassos
d’altres ctes.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+) Dotacions

4.939,20
2.101,20
579,61
6.252,56
2.740,95

(-)
Sortides

(-) Dotació al
deteriorament

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.262,52
2.340,20
2.546,76
6.574,73
2.740,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) SALDO
AL FINAL
DEL
EXERCICI
5.665,45
2.340,20
834,29
6.574,72
2.740,95

(-) Reduccions
726,25
239,00
254,68
322,16
0,00

B) SALDO
FINAL

6. Inversions immobiliàries
No hi ha terrenys ni construccions qualificades com a inversions immobiliàries en el balanç de la
Fundació.

7. Béns del patrimoni cultural
No hi ha bens integrants del patrimoni cultural en el balanç de la Fundació.

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
No hi ha arrendaments ni altres operacions de naturalesa similar en el balanç de la Fundació.
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9. Actius financers
Instruments financers a llarg termini
Categories

Instruments de patrimoni
2019

Valors representatius de deute

2018

2019

Crèdit, Derivats i Altres

2018

2019

2018

Actius financers a cost
amortitzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers
mantinguts per a
negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ... ... ...

Instruments financers a curt termini
Categories

Instruments de patrimoni
2019

2018

Valors representatius de
deute
2019

2018

Crèdit, Derivats i Altres
2019

2018

Actius financers a cost
amortitzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers
mantinguts per a
negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ... ... ...

Els actius aquí contemplats han estat valorats a preu raonable.

10. Passius financers

Instruments financers a
llarg termini

Categories

Deutes amb entitats de
crèdit
2019

2018

Crèdit, Derivats i Altres
2019

2018

Passius financers a cost
amortitzat

0,00

0,00

0,00

0,00

Passius financers
mantinguts per a
negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Passius financers a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ... ... ...
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Instruments financers a
curt termini

Deutes amb entitats de
crèdit

Categories

2019

Crèdit, Derivats i Altres

2018

2019

2018

Passius financers a cost
amortitzat

0,00

0,00

0,00

0,00

Passius financers
mantinguts per a
negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Passius financers a cost

0,00

0,00

95.987,91

175.874,56

Total ... ... ...

0,00

0,00

95.987,91

175.874,56

La societat no te pòlisses ni línies de descompte al tancament de l’ exercici 2019.
11. Fons propis
La dotació inicial de constitució de la Fundació, en data 21 de Gener de 2010, va ser de 69.250,99
€.
MOVIMIENTS DE LES PARTIDES DEL BALANÇ
FONDS PROPIS
I.

Saldo inicial

Augments

Disminucions

Saldo final

Dotació fundacional/Fons social.

1. Dotació fundacional/Fons social.
2. (Dotació fundacional no exigida/Fons social no
exigit).

69.250,99

0,00

0,00

69.250,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Reserves especials.

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Romanent

0,00

0,00

0,00

0,00

353.242,60

49.713,07

0,00

402.955,67

49.713,07

9.853,49

49.713,07

9.853,49

472.206,66

59.566,56

49.713,07

482.060,15

II.

Reserves voluntàries.

V. Excedents de exercicis anteriors.
VI. Excedent del exercici.
TOTALS

12. Subvencions, donacions i llegats
No existeixen subvencions, donacions i llegats rebuts que figurin al balanç.
Les donacions rebudes en el exercici 2019 i reflectits en el compte de resultats, ascendeixen a
831.340,00 € i estan vinculades directament amb les activitats de l’entitat. Les donacions son
d’origen d’entitats jurídiques privades i particulars.
Durant aquest exercici i dins del total anterior esmentat, la Fundació Privada SHE ha rebut una
subvenció per part de la Fundació La Marató de TV3 per desenvolupar el projecte de intervenció
educativa en escolars per fer front a l’obesitat i promoure la salut cardiovascular en adolescents
espanyols : un assaig controlat i aleatoritzat per grups. El import total d’aquest exercici ha estat
de 15.780,00 euros. Aquests diners han estat destinats íntegrament al desenvolupament del
esmentat projecte. Ha estat la última aportació de les acordades en el conveni del estudi.
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La Fundació no ha rebut cap tipus de subvenció, donació o llegat atorgat de la Generalitat de o
d’altre Administració Pública.

13. Situació fiscal
1. Impost de beneficis
La Fundació està acollida al règim fiscal de la llei 42/2002 de 23 de desembre per entitats sense
fi d’ànim lucratiu.
La Fundació no ha aplicat diferències temporànies deduïbles i imposables, en el moment de
preparar el càlcul de la base imposable de l’Impost sobre Societats al tancament de l’exercici.
La Fundació compta amb crèdits fiscals per bases imposables negatives.
La Fundació no ha realitzat provisions derivades de l’impost sobre beneficis, així com sobre
contingències de caràcter fiscal i sobre esdeveniments posteriors al tancament que suposin una
modificació de la normativa fiscal que afecta als actius i passius fiscals registrats.
La Fundació te pendent de comprovació els seus exercicis presentats.
2. Altres tributs
Durant el exercici es reflecteixen al compte els 742,18 € pagats en concepte de taxes per a la
presentació de inscripcions de documents al Protectorat, la taxa de residus i una taxa de la
Comunidad de Madrid per gestionar uns protocols del programa científic.
Per la resta no existeix cap tipus d’informació sobre aquest apartat.
14. Ingressos i Despeses

1. No hi ha cap despesa imputada derivada del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat en
el exercici 2019.
2. Desglossament de partides del compte de resultats
En la partida d’aprovisionaments estan imputats tots aquells recursos que la Fundació ha sots
contractat per realitzar el fi social. A continuació es fa un desglossament per projecte i aplicació:

Aprovisionaments
Programa SI!
Fifty - Fitfy
Cardona Integral
Altres Sensibilització
Total

2018

2019
138.426,30

91.782,35

0

210,00

8.604,82

4.943,72

0

70.000,00

147.031,12

166.936,07

El desglossament de la partida “Despeses de personal” es:
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Despeses de Personal

2018

2019

Sous i Salaris

369.939,77

118.166,90

Seguretat Social càrrec fundació

113.036,18

36.470,20

1.836,00

691,00

484.911,95

155.328,10

Altres Despeses Socials

Total

No hi ha provisions produïdes per operacions de l’activitat, per tant no hi ha mes variacions al
respecte.
3. La Fundació no ha realitzat cap venda de bens ni cap prestació de serveis durant aquest
exercici.
4. No hi ha resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat.
5. Informació sobre:
- Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions i distribuïts per el seu destí, han
estat:

Programa SI!
Patrons
Col·laboracions

0,00

0,00

831.340,00

214.643,07

0,00

0,00

Donacions
Total
Programa Fifty-Fifty

2018

2019

831.340,00

214.643,07

2018

2019

Patrons

0,00

0,00

Col·laboracions

0,00

0,00

Total

0,00

Cardona Integral

0,00

2018

2019

Patrons

0,00

0,00

Col·laboracions

0,00

0,00

Donacions

0,00

0,00

Total

0,00

Altres Programes Fundacionals

0,00

2018

2019

Patrons

0,00

0,00

Col·laboracions

0,00

70.000,00

Donacions

0,00

0,00

Total

0,00

70.000,00

Despeses Estructura
Col·laboracions

2018

2019
225.847,31

76.450,14

Altres

0,00

0,00

Total

225.847,31

76.450,14

Els ingressos no estan subjectes a cap tipus de condició en la seva aplicació i aportació.
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- La Fundació no ha realitzat transaccions amb entitats que es puguin considerar del grup i
associades.
-La Fundació no ha realitzat transaccions efectuades en moneda estrangera.

15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
1.Informació sobre bens i drets que formen part de la Dotació fundacional o del Fons Social:
La Fundació no te bens ni drets que formin part del Fons Dotacional ni que estiguin vinculats
directament al compliment de les finalitats pròpies.
2.Càlcul pel que es determina si s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge establert.

Concepte

%

2019

Ingressos

831.340,00

100,00%

Despeses Activitats Fundació

597.272,96

71,92%

2. Ajuts Concedits

12.000,00

5. Aprovisionaments

227.682,03

7. Despeses Personal

323.510,98

8. a 10) Altres Serveis

34.079,95

A finançar despeses de funcionament/provisions

234.067,04

28,08%

El percentatge destinat a les despeses de les activitats Fundacionals i estatutàries, es pot
comprovar que arriba el establert per llei del mínim del 70%.
16. Operacions amb parts vinculades
Donada la vinculació en la composició del Patronat de la Fundació i la Fundació Bancaria La Caixa,
passem a detallar els imports rebuts per part de Fundació Bancaria La Caixa.
Respecte al conveni de col·laboració entre ambdues entitats per finançar el programa SI que
desenvolupa la Fundació, s’han rebut donacions per part de Fundació Bancaria La Caixa per
import total de 745.000,00 €.

17. Altra informació
1.Nombre mitjà de persones ocupades de l’exercici distribuït per categories :

Convenio: 280067 - OFICINAS Y DESPACHOS / Sin
Categoría
Descripción

Fijos

Total

0

Eventuale
s
0

Trabajadores en Alta al Inicio

0

Altas durante el periodo

0

2

2

Bajas durante el periodo

0

2

2

Trabajadores en Alta al Final

0

0

0

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

0

0,438

0,438
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Convenio: 280074 - OFICINAS Y DESPACHOS / Categoría : 001 - TITULADO
GRADO SUPERIOR
Descripción

Fijos

Total

1

Eventuale
s
0

Trabajadores en Alta al Inicio

1

Altas durante el periodo

0

1

1

Bajas durante el periodo

0

0

0

Trabajadores en Alta al Final

1

1

2

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

1

0,137

1,137

Total

Convenio: 280074 - OFICINAS Y DESPACHOS / Categoría : 006 ANALISTA
Descripción

Fijos

Trabajadores en Alta al Inicio

2

Eventuale
s
0

2

Altas durante el periodo

0

1

1

Bajas durante el periodo

0

0

0

Trabajadores en Alta al Final

2

1

3

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

2

0,168

2,168

Convenio: 280074 - OFICINAS Y DESPACHOS / Categoría : 024 - AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Descripción

Fijos

Total

0

Eventuale
s
1

Trabajadores en Alta al Inicio
Altas durante el periodo

0

4

4

1

Bajas durante el periodo

0

5

5

Trabajadores en Alta al Final

0

0

0

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

0

1,362

1,362

Convenio: 799309 - OFICINAS Y DESPACHOS (14 PAGAS) / Categoría : 001 - TITULADO GRADO
SUPERIOR
Descripción

Fijos

Total

1

Eventuale
s
0

Trabajadores en Alta al Inicio

1

Altas durante el periodo

0

0

0

Bajas durante el periodo

0

0

0
1

Trabajadores en Alta al Final

1

0

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

0,5

0

0,5

Convenio: 799309 - OFICINAS Y DESPACHOS (14 PAGAS) / Categoría : 006 ANALISTAS
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Descripción

Fijos

Total

2

Eventuale
s
0

Trabajadores en Alta al Inicio
Altas durante el periodo

0

0

0

2

Bajas durante el periodo

1

0

1

Trabajadores en Alta al Final

1

0

1

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

0,785

0

0,785

Convenio: 799309 - OFICINAS Y DESPACHOS (14 PAGAS) / Categoría : 023 - COORDINADOR DE
ESTUDIOS
Descripción

Fijos

Total

4

Eventuale
s
0

Trabajadores en Alta al Inicio

4

Altas durante el periodo

0

0

0

Bajas durante el periodo

0

0

0
4

Trabajadores en Alta al Final

4

0

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

3,032

0

3,032

Convenio: 799309 - OFICINAS Y DESPACHOS (14 PAGAS) / Categoría : 030 - AUXILIAR PRIMER
EMPLEO
Descripción

Fijos

Total

0

Eventuale
s
0

Trabajadores en Alta al Inicio
Altas durante el periodo

0

10

10

0

Bajas durante el periodo

0

10

10

Trabajadores en Alta al Final

0

0

0

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

0

2,803

2,803

Convenio: 799309 - OFICINAS Y DESPACHOS (14 PAGAS) / Categoría : 035 LIMPIADORES/AS
Descripción

Fijos

Total

1

Eventuale
s
0

Trabajadores en Alta al Inicio
Altas durante el periodo

0

0

0

Bajas durante el periodo

0

0

0

1

Trabajadores en Alta al Final

1

0

1

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

0,038

0

0,038

Convenio: 799309 - OFICINAS Y DESPACHOS (14 PAGAS) / Categoría : 044 - SECRETARIOS/AS DE
DIRECCIÓN
Descripción

Fijos

Trabajadores en Alta al Inicio

1

Eventuale
s
0

Total
1
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Altas durante el periodo

0

0

0

Bajas durante el periodo

0

0

0

Trabajadores en Alta al Final

1

0

1

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

0,875

0

0,875

Descripción

Fijos

Total

Trabajadores en Alta al Inicio

12

Eventuale
s
1

Altas durante el periodo

0

18

18

Bajas durante el periodo

1

17

18

Trabajadores en Alta al Final

11

2

13

Total Empresa

13

Plantilla media discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

8,229

4,908

13,137

De mitjana, la distribució per sexes ha estat de un 70% dones i un 30% homes.

2. En el patronat, durant el any 2019, hi ha hagut una nova incorporació. Aquest canvi han estat
amb major detall reflectit en la web de la Fundació.
3. La Fundació no ha realitzat cap tipus d’operació durant l’exercici per a les quals s’hagi hagut
de tramitar cap autorització.
4.La Fundació no ha realitzat cap tipus d’operació en què hagi estat necessari cap tipus de
garantia.
5. Es un fet que el COVID-19, extens per a tot el mon i amb un alt grau de expansió a Espanya,
suposa un risc per a les persones físiques i també jurídiques. Moltes empreses es veuran evocades
al tancament per a les seqüeles econòmiques que s’estan produint, amb efectes nefastos sobretot
en les petites i mitjanes empreses. Esperant que aquesta situació sigui conjuntural i passatgera,
el cert es que tindrà efectes en els comptes anuals de las empreses. Aquestes estan obligades a
informar degudament als responsables de la seva elaboració, al objecte de que les terceres
persones interessades en conèixer els estats financers d’una empresa, puguin identificar i veure
quines variacions respecte a anys anteriors son deguts als efectes del COVID-19 i no a altres
causes. En el cas de la Fundació Privada SHE cal esmentar que aquests efectes no han produït
cap tipus de conseqüència negativa en els comptes que es presenten en aquest 2019 però si
estan produint conseqüències en el exercici 2020 amb afectacions pressupostaries però en cap
moment en la continuïtat de la Fundació.
També cal mencionar que el patronat, l’any anterior, va modificar el exercici fiscal pels propers
anys passant de exercici Setembre-Agost a exercici natural de Gener-Desembre. Això te una
afectació en la comparativa d’exercicis en el actual, que ja es fa el esment pertinent en els
comptes anuals corresponents. Aquesta situació queda resolta el any vinent quan els exercicis ja
seran comparables.
6.No hi ha cap tipus d’informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al
tancament dels comptes anuals que afectin l’aplicació del principi d’entitat en funcionament.
Nomes tornar a mencionar els efectes de la crisi del Covid-19, comentat en el punt anterior, a on
s’estan notant conseqüències pressupostaries en el any 2020 però no afecta en cap moment en
el principi d’entitat en funcionament.
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7.No hi ha cap altre qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria, i que ajudi a
justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de l’entitat.

18. Informació segmentada
Per identificar la distribució d’ingressos i despeses corresponents a les activitats ordinàries per
categories d’activitat s’adjunta, per una millor comprensió gràfica, el següent quadre que forma
part de la informació interna de la Fundació:

Els centres de treball han estat distribuïts entre la ciutat de Barcelona i el centre de formació de
Madrid (necessari pel desenvolupament del Programa SI), tot i que la major tasca dels projectes
es desenvolupen als col·legis a on es fan les intervencions dels diferents programes de la
Fundació.
Finalment i respecte a les àrees geogràfiques d’actuació podríem parlar d’una distribució entre el
territori Espanyol de un 50% a Catalunya, un 40% a la Comunitat de Madrid, un 10% a Galícia.
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