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NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT 644.990,20 689.284,48

I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00

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

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques

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

200, 201, 203, 205(2800), 

(2801), (2803), (2805), (2900), 

(2901), (2903), (2905)

4. Altres immobilitzats intangibles

209 5. Acomptes

II. Immobilitzat material
5

599.869,44 644.163,72

210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenys i construccions 593.570,07 632.787,76

212, 213, 214, (2812), (2813), 

(2814), (2912), (2913), (2914)
2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 474,57 6.513,78

215, 216, (2815), (2816), (2915), 

(2916)
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 5.824,80 4.862,18

217, 218, (2817), (2818), (2917),  

(2918)
4. Altre immobilitzat material

219 5.  Immobilizaciones materials en curs i acomptes

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

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

230, (29190) 1. Béns immobles

231, 232, 233, (29191), (29192), 

(29193)
2. Arxius, biblioteques i museus

234, (29194) 3. Béns mobles

239 4. Acomptes 

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

2403, 2404, (2493), (2494), 

(2933), (2934) 
1. Instruments de patrimoni

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

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

VI. Inversions financeres a llarg termini 45.120,76 45.120,76

2405, 250, (2495), (259), (2935), 

(296)
1. Instruments de patrimoni 21.122,99 21.122,99

2425, 252, 253, 254, (2955), 

(298)
2. Crèdits a tercers

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

255, 258, 26 4. Altres actius financers 23.997,77 23.997,77

474 VII. Actius per impost diferit

B. ACTIU CORRENT 276.161,03 310.057,41

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 

407
I. Existències

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

cobrar

10
44.442,39 60.632,65

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 11.238,13 11.493,14

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

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors 3.705,37 1.809,87
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460, 464,544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 473 7. Altres crèdits amb les administracions públiques 29.498,89 47.329,64

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

5303, 5304, (5393), (5394), 

(5933), (5934)
1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, (5953), 

(5954)
2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334, (5943), 

(5944)
3. Valors representatius de deute

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

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

5305, 540, (5395), (549), (5935), 

(596)
1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 

(5955), (598)
2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), 

(597) 
3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 

5590, 565, 566
4. Altres actius financers

480, 567 V. Periodificacions a curt termini 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 231.718,64 249.424,76

570, 572, 574 1. Tresoreria 231.718,64 249.424,76

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B) 921.151,23 999.341,89

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET 450.805,75 488.841,32

A-1) Fons propis
12

366.135,60 397.239,22

I. Fons dotacionals o fons socials 48.010,31 48.010,31

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials 48.010,31 48.010,31

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

102 II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors 349.228,91 342.939,82

120 1. Romanent 349.228,91 345.793,47

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -2.853,65

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -31.103,62 6.289,09

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments
13

84.670,15 91.602,10

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats 84.670,15 91.602,10

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT 348.930,87 372.107,93

14 I. Provisions a llarg termini
16

43.021,62 40.103,17

II. Deutes a llarg termini
11

168.619,18 185.894,19

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit 168.619,18 185.894,19



1625, 174 2. Creditors per arrendament financer         

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 

176, 180, 185, 189
3. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 

1624, 1633, 1634
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini
11

137.290,07 146.110,57

C) PASSIU CORRENT 121.414,61 138.392,64

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini 28.357,07 43.003,89

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit 17.536,48 33.726,08

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer         

5115, 5135, 5145, 521, 522, 

523, 525, 528, 551, 554, 5525, 

555, 5565, 5566, 560,  561, 569

3. Altres deutes a curt termini 10.820,59 9.277,81

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 

5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 

5523, 5524, 5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 87.057,54 88.148,75

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors
11

9.474,56 9.258,39

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
11

19.399,67 10.349,98

475, 476, 477
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les   administracions 

públiques

12
6.979,43 7.720,33

448 5. Acomptes d'usuaris
11

51.203,88 60.820,05

485, 568 V. Periodificacions a curt termini
11

6.000,00 7.240,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 921.151,23 999.341,89



NÚM. DELS 

COMPTES

NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats 1.938.059,12 1.874.654,82

700, 705, (706), (708), 

(709)
a) Vendes i prestacions de serveis 15 191.063,43 242.968,20

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 d) Subvencions oficials a les activitats 13 1.713.710,24 1.580.506,76

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats 33.285,45 51.179,86

727
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat 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 càrrec de membre de l'òrgan 

de govern

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

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

5. Aprovisionaments -49.931,05 -60.756,07

(600), (601), (602), 606, 

608, 609, 61*, (6931), 

(6932), (6933), 7931, 

7932, 7933

a) Consums i deteriorament d'existències 15 -49.931,05 -60.756,07

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00

752 a) Ingressos per arrendaments

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

(64) 7. Despeses de personal -1.798.210,45 -1.677.139,74

8. Altres despeses d'explotació -77.609,59 -86.508,28

a) Serveis exteriors -76.615,34 -86.273,02

(620) a1) Recerca i desenvolupament

(621) a2) Arrendaments i cànons

(622) a3) Reparacions i conservació -39.072,83 -31.368,47

(623) a4) Serveis professionals independents -15.869,30 -16.216,92

(624) a5) Transports

(625) a6) Primes d'assegurances -4.658,60 -4.711,10

(626) a7) Serveis bancaris -803,71 -808,34

(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9) Subministraments -10.297,28 -10.851,72

(629) a10) Altres serveis -5.913,62 -22.316,47

(631), (634), 636, 639 b) Tributs -220,05 -169,84

(655), (694), (695), 794, 

7954

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats
-774,20 -65,42

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat -46.925,12 -46.810,58

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 6.931,95 6.936,59

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

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00

(690), (691), (692), 790, 

791, 792
a) Deterioraments i  pèrdues

(670), (671), (672), 770, 

771, 772
b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats 593,80 390,67

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -27.091,34 10.767,41

760, 761, 762,769 14. Ingressos financers 1,68 1,62

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

(669)
15. Despeses financeres -4.013,96 -4.479,94

(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 0,00 0,00

(696), (697), (698), 

(699), 796, 797, 798, 

799

a) Deterioraments i  pèrdues

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

773
b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -4.012,28 -4.478,32

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) -31.103,62 6.289,09

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

638
19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) -31.103,62 6.289,09
J-DE20914

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

Compte de resultats abreujat
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Excedents 

exercicis 

anteriors

Excedents 

pendents de 

destinar a les 

finalitats 

estatutàries

Excedent de 

l'exercici

Aportacions per 

a compensar 

pèrdues

Subvencions, 

donacions i 

llegats rebuts

TOTAL

Total
Pendents de 

desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 48008,31 0,00 345793,47 0,00 -2853,65 0,00 97288,69 488236,82

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 48008,31 0,00 345793,47 0,00 -2853,65 0,00 97288,69 488236,82

I. Excedent de l'exercici 6289,09 6289,09

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00

III. Operacions de patrimoni net 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 2,00 2,00

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

III. Altres variacions del patrimoni net -2853,65 2853,65 -5686,59 -5686,59

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 48010,31 0,00 342939,82 0,00 6289,09 0,00 91602,10 488841,32

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 48010,31 0,00 342939,82 0,00 6289,09 0,00 91602,10 488841,32

I. Excedent de l'exercici -31103,62 -31103,62

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00

III. Operacions de patrimoni net 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

III. Altres variacions del patrimoni net 6289,09 -6289,09 -6931,95 -6931,95

E. SALDO FINAL DE L'ANY N 48010,31 0,00 349228,91 0,00 -31103,62 0,00 84670,15 450805,75
J-DE20919

Estat de canvis en el patrimoni net
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MEMORIA ABREUJADA EXERCICI 2019 (01/09/2019 – 31/08/2020) 
ASSOCIACIÓ ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL XALOC 

 
 
 
 

01. Activitat de l’entitat 
 

01.01 Objecte social 

 
L’ASSOCIACIÓ ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL XALOC, és una entitat sense afany de 
lucre constituïda l’any 1977 i declarada d’Utilitat Pública B.O.E. nº 142 del 12 juny 2004. 

 
Segons estableix l’article 3 dels estatuts, l’activitat principal és l’educació i acull alumnes amb 
discapacitat psíquica lleu i mitja i/o trastorns sensorials, motòrics o de personalitat associats. El 
seu principal objectiu és aconseguir que els alumnes puguin integrar-se a la societat i al món 
laboral amb el màxim profit de les seves possibilitats. 

 
01.02 Activitat desenvolupada i la forma com es gestionen 

 
L’Escola d’Educació Especial XALOC és un centre privat i concertat pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el titular de la qual és l’Associació Escola 
d’Educació Especial XALOC formada pels familiars dels alumnes i els professionals que 
treballem amb ells. L’escola és una institució sense afany de lucre declarada d'Utilitat Pública 
amb 40 anys d’experiència professional dins del camp de l’educació especial. 
Acull alumnes de 3 a 21 anys, amb discapacitat psíquica lleu o mitja, i/o trastorns sensorials, 
motors o de personalitat associats. Actualment hi ha matriculats 109 alumnes. 
L’escola imparteix les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària, amb les 
modificacions curriculars del primer nivell de concreció de cadascuna d’elles, així com 
Programes de Transició a la Vida Adulta i Laboral, per als alumnes majors de 16 anys. 
L’escola té com a finalitat aconseguir una plena integració ciutadana i laboral potenciant al 
màxim les seves competències personals i socials. Els trets d’identitat que defineixen l’escola 
es basen en els següents principis i valors educatius: escola democràtica, participativa i oberta, 
inclusora, coeducadora, laica i aconfessional, sostenible, innovadora i amb identitat catalana. 
S'imparteix una formació integral, orientada al ple desenvolupament de la seva personalitat, en 
els aspectes físics, intel·lectuals, emocionals, socials i culturals. 

 

01.03 Descripció especifica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan 
l’interès general. 

 
L’Associació només té activitat pròpia, i es desenvolupa en un únic projecte. No fa activitats 
mercantils. 
Les rendes de l’explotació econòmica es destinen íntegrament a la realització dels fins d’interès 
general. 

 
01.04 Usuaris i beneficiaris de les activitats descrites 

 
Els beneficiaris de les activitats anteriorment descrites són els alumnes del centre en el cas de 
l’ensenyament. 

 
Actualment hi ha matriculats 109 alumnes (113 alumnes en l’exercici 2018). 

Separada la informació per sexes tindríem el següent quadre: 

 

 2019 

Total Homes Dones 

Alumnes 109 68 62% 41 38% 

Total 109 68 62% 41 38% 
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 2018 

Total Homes Dones 

Alumnes 113 72 64% 41 36% 

Total 113 72 64% 41 36% 

 
 

En la mesura en que la formació va dirigida indistintament a ambdós sexes, es fomenta la 
igualtat de gènere, ja que es contribueix a la igualtat d’oportunitats en les professions en què hi 
podia haver una certa propensió cap a un gènere determinat. 

 
 

02. Bases de presentació dels comptes anuals 

La present memòria, que forma part integrant dels comptes anuals, així com el Balanç de 
Situació, el Compte de Resultats i l’Estat de Canvis del Patrimoni Net han estat elaborats 
d’acord al 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. 

 
02.01 Imatge fidel 

 
S’han aplicat els principis de comptabilitat i les normes de valoració del Decret 259/2008, de 23 
de desembre, per a reflectir en tot moment la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera 
i dels resultats de l’entitat. 

 

02.02 Principis comptables no obligatoris aplicats 
 

Han estat aplicats tots els principis comptables obligatoris establerts al Decret 259/2008, de 23 
de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions. 

 

02.03 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 

No existeixen aspectes crítics o incerteses que portin associat un risc important que pugui 
suposar canvis significatius al valor dels actius o passius. 

 
Els comptes anuals han estat elaborats seguint el principi d’empresa en funcionament. En 
aquest sentit, la direcció de l’Entitat no és coneixedora de l’existència d’incerteses importants, 
relatives a fets o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que 
l’empresa continuï funcionant normalment. 

 
02.04 Comparació de la informació 

 

El Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya va entrar 
en vigor l’1 de gener de 2009. El Balanç de Situació i el Compte Excedent de l’Exercici, han 
estat elaborats d’acord amb l’estructura establerta pel Pla General Comptable, de manera que 
resultin comparables entre sí i amb els de l’exercici anterior. 

 

02.05 Agrupació de partides 
 

No s’han agrupat partides del balanç ni del compte de resultats. 
 

02.06 Elements recollits en diverses partides: 
 

No hi ha elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç de situació. 
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02.07 Canvis en criteris comptables 
 

Durant l’exercici 2019 no s’han produït canvis significatius de criteris comptables respecte als 
criteris aplicats a l’exercici anterior. 

 
02.08 Correcció d’errors 

 

Durant l’exercici no ha calgut portar a terme cap tipus de correcció d’errors originats tant en 
l’exercici actual com en exercicis anteriors. 

 
 

03. Excedent de l’exercici 

03.01 Proposta d’aplicació de l’excedent. 
 

BASE DE REPARTIMENT 2019/2020 2018/2019 

Excedent de l'exercici -31.103,62 6.289,09 

Total Base de Repartiment -31.103,62 6.289,09 

 

DISTRIBUCIÓ D’EXCEDENT 2019/2020 2018/2019 

A compensació d’excedents negatius d’ex. anteriors  2.853,65 

Excedents negatius d’exercicis anteriors -31.103,62  

Romanent  3.435,44 

TOTAL DISTRIBUÏT -31.103,62 6.289,09 

 
 

04. Normes de valoració 

04.01 Immobilitzat intangible 
 

No existeix aquesta partida a l’actiu del Balanç. 
 

04.02 Béns integrants del patrimoni cultural. 
 

No existeix aquesta partida a l’actiu del Balanç. 
 

04.03 Immobilitzat material 

Forma ordinària d'adquisició 

Els elements de l' IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits s'han capitalitzat pel seu preu 
d'adquisició. 

 
Amortització 

 

Les amortitzacions practicades s'identifiquen amb la depreciació que normalment pateixen els 
béns de l'immobilitzat per : 

Ús i desgast físic esperat. 
Obsolescència. 
Límits legals o altres que afectin a l'ús de l'actiu. 

 
La dotació anual realitzada s'ha determinat aplicant un mètode sistemàtic que permet distribuir 
el preu d'adquisició o cost de producció durant la vida útil estimada de l'immobilitzat. 
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Els percentatges anuals aplicats per a l’amortització de l’immobilitzat material són els següents: 
 

Mobiliari del 10,00% al 20,00 % 
Petit Utillatge 20,00 % 
Construccions del 3,33% al 5,50% 
Instal. Tècniques 6,67 % 
Transport intern 10,00 % 
Equips processos inf. 12,50 % 

 
Provisió 

 

No ha estat necessària la dotació de provisions ja que les amortitzacions han cobert 
perfectament la depreciació experimentada en cada un dels béns i no s'han produït altres 
pèrdues reversibles sobre aquests béns. 

 
Pèrdues de caràcter irreversible 

 

No s'han produït pèrdues de caràcter irreversible en elements de l' IMMOBILITZAT MATERIAL. 

Partides comptabilitzades per una quantitat fixa 

No hi ha els condicionants necessaris per valorar determinades IMMOBILITZACIONS 
MATERIALS per una quantitat i valor fixos. 

 
Actualitzacions de valors 

 

No s'han produït actualitzacions de l' IMMOBILITZAT MATERIAL. 
 

04.04 Inversions immobiliàries 
 

No hi ha partides que figurin al Balanç per aquest concepte. 
 

04.05 Arrendaments 
 

L’entitat no té cap element del seu immobilitzat sotmet a arrendament financers. 

L’entitat no paga cap quota per arrendament. 

04.06 Permutes 
 

Durant l’exercici no s’ha realitzat cap tipus d’operació de permuta. 
 

04.07 Instruments financers 
Els instruments financers es classifiquen, al moment del seu reconeixement inicial, com a actius 
o passius, de conformitat amb el fons econòmic dels acords contractuals i amb les definicions 
d’actius o passius financers. L’Entitat classifica els instruments financers en diferents 
categories, atenent a les seves característiques i a la destinació previstes al moment del seu 
reconeixement inicial: 

 

- Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis i patrocinadors: recullen 
bàsicament els crèdits derivats dels alumnes, de prestacions de serveis. En general, es 
tracta de crèdits amb venciment no superior a un any, que no acrediten cap tipus 
d’interès contractual o legal i es valoren pel seu nominal. En altre cas, figuren pel seu 
cost amortitzat. 
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- Crèdits a tercers i altres actius financers: inclouen el nominal de quantitats lliurades per 
aquest concepte. En el cas de què l’efecte de l’actualització financera dels imports a 
percebre amb venciment superior a un any sigui d’escassa significació, aquest efecte 
no s’enregistra comptablement. Les fiances a llarg termini són d’import poc significatiu, i 
s’enregistren i valoren pel nominal satisfet. 

 
- Dèbits i partides a pagar: inclouen dèbits per operacions comercials i no comercials. Els 

crèdits per operacions comercials i els deutes amb entitats de crèdit per préstecs 
atorgats s’enregistren inicialment pel seu valor nominal. 

 
04.08 Cobertures comptables 

 
No hi ha partides en aquest epígraf del balanç. 

 
04.09 Existències 

 
L'entitat no manté cap mena d'estoc al final de l'exercici. 

 
04.10 Transaccions en moneda estrangera 

 
No hi ha saldos representatius de crèdits o deutes en MONEDA ESTRANGERA al Balanç de 
Situació que s'inclou en aquests COMPTES ANUALS. 

 

04.11 Impost sobre beneficis 
 

No s’ha comptabilitzat cap apunt per aquest concepte ja que els resultats que ha obtingut 
l’entitat estan exempts de l’impost d’acord a la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge, acreditant davant 
l’Agència Tributària la seva condició d’entitat exempta. 

 

04.12 Ingressos i despeses 

 
Per a la comptabilització dels ingressos i les despeses de l’Entitat s’ha tingut en compte el 
principi de meritació, registrant-los quan han succeït amb independència de la data del seu 
pagament o cobrament. En aquest sentit, habitualment l’Entitat rep alguna part dels ingressos 
que no poden ser considerats com a tals en l’exercici ja que encara no han estat aplicats a una 
despesa o inversió concretes. A tancament de l’exercici, els ingressos que encara no han estat 
aplicats a despeses o inversions s’han retrocedit, essent registrats al compte de 
Periodificacions a llarg termini. Al futur, a mesura que aquests ingressos es vagin aplicant a 
finançar despeses o inversions s’aniran registrant com a ingressos al compte de resultats 
(veure nota 11 de Passiu Financers). 

 

04.13 Provisions i contingències 
 

L’Entitat registra una provisió per l’estimació de l’import que, a data de tancament de l’exercici, 
el personal de l’Entitat ha meritat en concepte de premi de fidelitat. Es tracta d’una provisió i no 
d’un deute (passiu financer) ja que el dret es genera si es compleixen una sèrie de condicions 
previstes al conveni col·lectiu (veure Nota 16 de Provisions i contingències). En aquest exercici 
s’ha ampliat la provisió amb 2.918,45 euros (-2.945,18 euros en 2018) pel premi de fidelitat i 
permanència. 

 

04.14 Elements patrimonials de naturalesa mediambientals 
 

L’Escola no disposa d’elements patrimonials de naturalesa mediambiental ja que l’activitat de 
l’escola XALOC no té una relació directa amb el medi ambient. No obstant això, l’Escola 
implanta polítiques mediambientals en la gestió diària dels seus serveis i residus. 
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04.15 Despeses de personal 
 

Les despeses de personal inclouen les retribucions brutes meritades durant l’exercici pel 
personal, així com també el cost a càrrec l’entitat en concepte de Seguretat Social. 

 
04.16 Subvencions, donacions i llegats. 

 
L’Escola ha rebut diferents tipus de subvencions i donacions, que s’han imputat d’acord a la 
norma de valoració número 18, del Decret 259/2008, de 23 de desembre. 

 
04.17 Negocis conjunts 

 
L’entitat no participa en cap tipus de negoci conjunt. 

 
04.18 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 

 
Totes les transaccions realitzades amb parts vinculades són a preu de mercat. 

 
04.19 Actius no corrents mantinguts per a la venda 

No hi ha partides en aquest epígraf del balanç 

 

05. Immobilitzat material 

05.01 Anàlisi de moviments 
 

Durant l'exercici econòmic 2019 en les partides d’immobilitzat material s'han produït els 
moviments que s'indiquen tot seguit: 

 

COST SALDO 
INICIAL 

ALTES BAIXES TRASPASSOS AJUSTAM. SALDO 
FINAL 

Construccions 835.014,73     835.014,73 

Instal·lacions tècniques, 
maquinària i utillatge 

107.127,09     107.127,09 

Mobiliari i equips infor. 122.080,59 2.630,84 89.708,54 .  35.002,89 

Immobilitzat en curs 0,00     0,00 

TOTAL 1.064.222,41     977.144,71 

 
En data 07/09/2017 es va obtenir el certificat de final d’obra del projecte d’ampliació i que 
consistia en la construcció modular de noves aules per formació de l’Etapa 16-21. 

 
El 01/04/16 es va signar contracte de concessió administrativa amb l’Ajuntament de Sabadell 
pel terreny on es construirà l’edifici. L’Institut Català de Finances va aprovar un préstec 
hipotecari per valor de 223.135 euros formalitzat el 2/02/17 

 
La construcció es va realitzar durant el curs 2016-2017, i es va finalitzar a l’inici del curs 2017- 
2018. 
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AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

SALDO 
INICIAL 

DOTAC. BAIXES TRASPASSOS AJUSTAM. SALDO 
FINAL 

Construccions 202.226,97 39.217,69    241.444,66 

Instal·lacions 
tècniques, maquinària 
i utillatge 

100.613,31 6.039,21    106.652,52 

Mobiliari i equips infor. 117.218,41 1.668,22 89.708,54   29.178,09 

TOTAL 420.058,69 46.925,12 89.708,54   377.275,27 

 
VALOR NET SALDO 

INICIAL 

    SALDO 
FINAL 

Construccions 632.787,76     593.570,07 

Instal·lacions 
tècniques, maquinària 
i utillatge 

6.513,78     474,57 

Mobiliari i equips infor. 4.862,18     5824,80 

Immobilitzat en curs 0,00     0,00 

TOTAL 644.163,72     599.869,44 
 

Durant l'exercici econòmic 2018, en les partides d’immobilitzat material es van produir els 
moviments que s'indiquen tot seguit: 

 

COST SALDO 
INICIAL 

ALTES BAIXES TRASPASSOS AJUSTAM. SALDO 
FINAL 

Construccions 835.014,73     835.014,73 

Instal·lacions tècniques, 
maquinària i utillatge 

107.127,09     107.127,09 

Mobiliari i equips infor. 122.080,59   .  122.080,59 

Immobilitzat en curs 0,00     0,00 

TOTAL 1.064.222,41     1.064.222,41 

 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

SALDO 
INICIAL 

DOTAC. BAIXES TRASPASSOS AJUSTAM. SALDO 
FINAL 

Construccions 163.009,28 39.217,69    202.226,97 

Instal·lacions 
tècniques, maquinària 
i utillatge 

94.553,65 6.059,66    100.613,31 

Mobiliari i equips infor. 115.685,18 1.533,23    117.218,41 

TOTAL 373.248,11 46.810,58    420.058,69 

 

VALOR NET SALDO 
INICIAL 

    SALDO 
FINAL 

Construccions 672.005,45     632.787,76 

Instal·lacions 
tècniques, maquinària 
i utillatge 

12.573,44     6.513,78 

Mobiliari i equips infor. 6.395,41     4.862,18 

Immobilitzat en curs 0,00     0,00 

TOTAL 690.974,30     644.163,72 
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06. Inversions immobiliàries 

L’entitat no disposa de cap element que hagi de figurar en aquest apartat. 

 
 

07. Béns del Patrimoni Històric i cultural 

L’entitat no disposa de cap element que hagi de figurar en aquest apartat. 

 
 

08. Immobilitzat intangible 

L’entitat no disposa de cap element que hagi de figurar en aquest apartat. 
 

Tanmateix, l’Entitat disposa d’un dret d’ús gratuït de l’immoble de la mateixa escola en què es 
troba ubicada, el qual va rebre de l’Ajuntament de Sabadell en règim de concessió per a un 
període de 30 anys amb data 2 de juny de 2005. Addicionalment, l’1 d’abril de 2016 va signar 
contracte de concessió administrativa amb l’Ajuntament de Sabadell d’ús gratuït pel terreny on 
s’ha construït el nou edifici per a noves aules per a un període de 20 anys. L’Entitat no disposa 
d’una valoració d’aquests actius i, per tant, no va procedir a registrar al seu balanç l’import 
d’aquests actius intangibles. 

 
 

09. Arrendaments i altres operacions de naturalesa 
similar 

09.01 Arrendaments financers 
 

L’entitat no té cap element del seu immobilitzat sotmès a arrendament financers. 
 

09.02 Arrendaments operatius 
 

L’entitat no paga cap quota per arrendament. 

 
 

10. Instruments financers 

10.01 Informació relacionada amb el balanç 
 

10.01.01 Actius financers a llarg termini 
 

TOTAL ACTIUS FINANCERS LT IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Actius financers mantinguts per negociar   

Actius financers a cost amortitzat   

Actius disponibles per a la venda a valor 
raonable 

21.122,99 21.122,99 

Actius financers a cost 23.997,77 23.997,77 

TOTAL 45.120,76 45.120,76 
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10.01.02 Actius financers a curt termini 
 

TOTAL ACTIUS FINANCERS CT IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Actius financers mantinguts per negociar   

Actius financers a cost amortitzat   

Actius disponibles per a la venda a valor 
raonable 

  

Actius financers a cost 14.943,50 13.303,01 

TOTAL 14.943,50 13.303,01 

 
Aquests actius estan formats per les partides del balanç “1. Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis” amb un saldo a final de l’exercici de 11.238,13 euros (11.493,14 euros en 
l’exercici anterior) i “4. Altres deutors” amb un saldo a final d’exercici de 3.705,37 euros 
(1.809,87 euros en l’exercici anterior). 

 
 

10.02 Correccions per deterioració del valor originades pel risc de crèdit 

Valors representatius de deute 

No s'han registrat correccions per deterioració pel risc de crèdit als valors representatius de 
deute. 

 

10.03 Empreses del grup, multigrup i associades 
 

L’Entitat, no té accions o participacions d'entitats que puguin ser considerades com a empreses 
del grup. 

 

10.04 Usuaris i altres deutors 
 

Els usuaris d’aquesta Entitat són els alumnes. 
 

Quotes pendents dels alumnes de l’escola al moment del tancament de l’exercici 2019. 
 

USUARIS DE LA ACTIVITAT SALDO 
INICIAL 

AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO FINAL 

Usuaris (Clients) 11.493,14 237.509,87 237.764,88 11.238,13 

Totals 11.493,13 237.509,87 237.764,88 11.238,13 

 
Quotes pendents dels alumnes de l’Escola al moment del tancament de l’exercici 2018. 

 

USUARIS DE LA ACTIVITAT SALDO 
INICIAL 

AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO FINAL 

Usuaris (Clients) 13.968,82 303.948,08 306.423,76 11.493,14 

Totals 13.968,82 303.948,08 306.423,76 11.493,14 

 
Correccions valoratives per insolvències d’usuaris 

 

Al tancament dels exercicis 2019 i 2018 no existeixen correccions valoratives per insolvències 
d’usuaris. 

 
Durant l’exercici s’han produït pèrdues de crèdits comercials incobrables per import de 774,20 
euros (65,42 euros durant l’exercici anterior). 
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11. Passius financers 

11.01 Anàlisi dels passius financers al balanç 
 

A continuació es detallen, atenent a les categories establertes en la norma de registre i 
valoració novena, els passius financers a llarg termini: 

 
Els passius a llarg termini són els següents: 

 
DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT LT IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Passius financers a cost amortitzat 168.619,18 185.894,19 

Passius financers mantinguts per negociar   

TOTAL 168.619,18 185.894,19 

 
DERIVATS I ALTRES LT IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Passius financers a cost amortitzat 137.290,07 146.110,57 

Passius financers mantinguts per negociar   

TOTAL 137.290,07 146.110,57 

 
Tal com s’ha indicat en la Nota 4.12 de la memòria l’Entitat segueix el criteri de no registrar 
comptablement els ingressos com a tals fins que no s’han aplicat a despeses o inversions 
determinades. Els ingressos no aplicats es comptabilitzen a data de tancament com a 
Periodificacions a llarg termini, no passant, per tant, ja pel compte de resultats. El moviment 
d’aquest compte durant l’exercici es detalla a continuació: 

 

PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI (EXERCICI 2019) IMPORT 

Saldo inicial 146.110,57 

Traspassos procedents de subvencions rebudes  

Aplicació a provisions a llarg termini 8.820,50 

Aplicació a periodificació de pagues extres  

Saldo final 137.290,07 

 
La mateixa informació corresponent a l’exercici 2018 es detalla al quadre següent: 

 
PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI (EXERCICI 2018) IMPORT 

Saldo inicial 146.110,57 

Traspassos procedents de subvencions rebudes  

Aplicació a provisions a llarg termini  

Aplicació a periodificació de pagues extres  

Saldo final 146.110,57 

 
Els passius financers a curt termini són els següents: 

 
DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT CT IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Passius financers a cost amortitzat 17.536,48 33.726,08 

Passius financers mantinguts per negociar   

TOTAL 17.536,48 33.726,08 

 
DERIVATS I ALTRES CT IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Passius financers a cost amortitzat 96.898,70 96.946,23 

Passius financers mantinguts per negociar   

TOTAL 96.898,70 96.946,23 
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Els deutes amb entitats de crèdit fan referència a dos préstecs: un préstec rebut de l’Institut 
Català de Finances amb data 27 d’octubre de 2005 de 240.000,00 euros amb un període de 
vigència de 15 anys (el venciment del mateix és de data 27 d’octubre de 2020) i un altre 
préstec rebut de l’Institut Català de Finances amb data 17 de gener de 2017 de 223.135,00 
euros amb un període de vigència de 15 anys (el venciment del mateix és de data 2 de febrer 
de 2032). 

 

11.02 Informació sobre: 
 

A continuació es detallen els imports dels passius financers per venciments: 
 

PASSIU FINANCER 2020 2021 2022 2023 2024 Resta 

Deutes amb entitats de crèdit 17.536,48 14.560,48 14.858,44 15.155,20 15.472.77 108.572,29 

Proveïdors 9.474,56 
     

Acomptes d’usuaris 51.203,88 
     

Personal 19.399,67 
     

Periodificacions a curt termini 6.000,00 
     

Altres passius financers 10.820,59 
     

TOTAL 114.435,18 14.560,48 14.858,44 15.155,20 15.472,77 108.572,29 

 
Les periodificacions a llarg termini no s’han inclòs en aquest quadre ja que no tenen un 
venciment determinat o determinable. 

 
Garanties i avals: 

 

Al signar el Plec de Clàusules que han de regir el Contracte Administratiu de la Concessió 
Administrativa l’Ajuntament de Sabadell demana a l’Associació EEE Xaloc acreditar una 
garantia definitiva a la Tresoreria Municipal per l’import de 9.841,41 €,   equivalent al 3% del 
valor del domini públic ocupat i que es retornarà en l’extinció del contracte. 

 
Per tal de cobrir aquesta garantia es va demanar al Banc de Sabadell una Pòlissa de contracte 
mercantil de garanties bancàries i revelació de fiances. Es va subscriure amb el Banc de 
Sabadell un Aval, per l’import esmentat, que tindrà validesa mentre l’Ajuntament no autoritzi la 
devolució de la garantia. 

 
Al signar el nou contracte de concessió administrativa per a la construcció i la utilització 
privativa de l’ampliació de l’escola, l’Ajuntament de Sabadell demana a l’Associació EEE Xaloc 
una fiança definitiva de 3.579,39€ i que es retornarà en l’extinció del contracte. En aquest cas 
aquesta garantia es va subscriure amb La Caixa amb data 29 de Març de 2016. 

 
 

12. Fons Propis 

El moviment que han tingut els Fons Propis durant l’exercici 2019 ha estat el següent: 
 

FONS PROPIS SALDO 
INICIAL 

AUGMENTS DISMINUCIONS 
TRASPASSOS 

SALDO 
FINAL 

Fons dotacionals 48.010,31   48.010,31 

Romanent 342.939,82 6289,09  349.228,91 

Pèrdues i guanys 6.289,09 -31.103,62 -6.289,09 -31.103,62 

Totals 397.239,22 24.814,23 -6.289,09 366.135,60 
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El moviment dels Fons Propis durant l’exercici 2018 va ser el següent: 
 

FONS PROPIS SALDO 
INICIAL 

AUGMENTS DISMINUCIONS 
TRASPASSOS 

SALDO 
FINAL 

Fons dotacionals 48.008,31 2,00  48.010,31 

Romanent 345.793,47 -2.853,65  342.939,82 

Pèrdues i guanys -2.853,65 6.289,09 2.853,65 6.289,09 

Totals 390.948,13 3.437,44 2.853,65 397.239,22 

 
 

13. Subvencions, donacions i llegats 

13.01 Subvencions corrents 
 

L’escola està concertada amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
La font principal d’ingressos és aquest concert, ja que cobreix els salaris i la despesa social de 
tot el professorat i una part de les despeses de funcionament del centre. També és rep una 
subvenció per cobrir part dels sous dels monitors de menjador i esbarjo. 

 
L’import total d’aquest exercici és: 1.713.710,24€ (1.580.506,76€ en 2018). 

El detall per conceptes d’aquestes subvencions rebudes és el següent: 

SUBVENCIONS I DONACIONS 
D’EXPLOTACIÓ 

ORIGEN IMPORT 
2019 

IMPORT 
2018 

Concert educatiu per a cost del personal 
concertat (règim de pagament delegat) 

Departament 
d’Ensenyament 

1.476.499,12 1.357.198,44 

Subvenció per a cobrir part de les despeses 
de funcionament del centre 

Departament 
d’Ensenyament 

109.478,69 93.208,32 

Subvenció per a cobrir part de les despeses 
del personal de menjador i esbarjo 

Departament 
d’Ensenyament 

117.511,31 121.339,04 

Subvenció per a cobrir part de les despeses 
del personal de suplències 

Departament 
d’Ensenyament 

10.221,12 8.760,96 

TOTAL  1.713.710,24 1.580.506,76 

 

Entitats privades, com a aportacions i donatius: 13.175,42€ (33.676,84 en 2018). 

Usuaris, com a aportacions i donatius: 27.041,98€ (17.503,02€ en 2018). 

13.02 Subvencions i donacions a distribuir en diversos exercicis: 

El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2019 va ser el següent: 

SUBVENCIONS DE CAPITAL (EXERCICI 2019) IMPORT 

Saldo inicial 91.602,10 

Traspassos a resultat de l’exercici -6.931,95 

Subvencions rebudes  

Saldo final 84.670,15 
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El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2018 va ser el següent: 
 

SUBVENCIONS DE CAPITAL (EXERCICI 2018) IMPORT 

Saldo inicial 97.288,69 

Traspassos a resultat de l’exercici -6.936,59 

Subvencions rebudes 1.250,00 

Saldo final 91.602,10 

 
Totes les subvencions i donatius rebuts han estat destinats íntegrament a la finalitat per a la 
qual se’ns han concedit. 

 

13.03 Subvencions pendents de cobrament 
 

Són subvencions pendents de cobrament del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 
L’evolució d’aquesta partida durant l’exercici 2019 ha estat la següent: 

 

ALTRES CRÈDITS AMB LES 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

SALDO 
INICIAL 

AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO 
FINAL 

Concert Departament 
d’Ensenyament 

47.329,64 237.211,12 255.041,87 29.498,89 

Totals 47.329,64 237.211,12 255.041,87 29.498,89 

 
El moviment d’aquesta partida durant l’exercici 2018 va ser la següent: 

 

ALTRES CRÈDITS AMB LES 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

SALDO 
INICIAL 

AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO 
FINAL 

Concert Departament 
d’Ensenyament 

36.771,47 223.308,34 212.750,17 47.329,64 

Totals 36.771,47 223.308,34 212.750,17 47.329,64 

 
 

14. Situació fiscal 

14.01 Conciliació del resultat comptable amb la base imposable 

Exercici 2019 

Resultat comptable -31.103,62  

DIFERÈNCIES PERMANENTS AUGMENT DISMINUCIÓ 

INGRESSOS I DESPESES EXEMPTES 1.976.767,22 1.945.663,60 

TOTAL 1.945.663,60 1.945.663,60 

Base Imposable 0,00  

 
Exercici 2018 

 
Resultat comptable 6.289,09  

DIFERÈNCIES PERMANENTS AUGMENT DISMINUCIÓ 

INGRESSOS I DESPESES EXEMPTES 1.875.694,61 1.881.983,70 

TOTAL 1.881.983,70 1.881.983,70 

Base Imposable 0,00  

 
14.02 Diferències temporànies 

 
Durant l'exercici, no s'han produït diferències temporànies. 
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14.03 Bases imposables negatives 
 

Al present exercici no existeixen bases imposables negatives pendents de compensar. 
 

Al present exercici no s'ha produït moviment algun que afecti el estat del compte de crèdit fiscal 
per compensació de pèrdues. 

 
14.04 Incentius fiscals 

 
Al present exercici no s'han aplicat incentius propis de l'exercici ni corresponents a altres 
exercicis. 

 
Al present exercici no s'ha produït moviment algun que afecti el estat del compte de "Drets per 
deduccions i bonificacions". 

 

14.05 Saldos amb Hisenda i Seguretat Social 
 

Els saldos amb Hisenda i Seguretat Social es detallen als quadres següents: 
 

SALDOS CREDITORS 2019 2018 

Deutes per I.R.P.F. 1.999,10 2.507,54 

Deutes per Seguretat Social 4.980,33 5.212,79 

Total saldos creditors 6.979,43 7.720,33 

 
 

15. Ingressos i despeses 

15.01 Despeses de funcionament 
 

Durant els exercicis 2019 i 2018 no s’ha liquidat cap despesa de funcionament de l’òrgan de 
govern al compte de pèrdues i guanys. 

 

15.02 Ajuts monetaris 
 

No hi ha ajuts monetaris als exercicis 2019 i 2018. 
 

15.03 Aprovisionaments 
 

La partida d'aprovisionaments que es reflecteix al compte de pèrdues i guanys queda 
desglossada de la següent manera: 

 
CONCEPTE IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Consum mat. primeres i altres materials consumibles 49.931,05 60.756,07 

a) Compres, netes devolucions i descomptes 49.931,05 60.756,07 

b) Variació d'existències   

c) Ràppels sobre compres   
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15.04 Despeses de personal 
 

La partida de DESPESES DE PERSONAL que es reflecteix al Compte de Pèrdues i Guanys es 
desglossa de la manera següent: 

 
DESCRIPCIÓ IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Sous i salaris 1.370.283,00 1.276.568,17 

Indemnitzacions   

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 417.144,10 392.194,77 

Dotacions a premi de fidelitat 2.918,45 3.291,22 

Altres càrregues socials 7.864,90 5.085,58 

Suma 1.798.210,45 1.677.139,74 

 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat assumeix bona part del cost de personal 
(veure’n detall a la Nota 13). 

 
 

15.05 Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables 
 

Durant l’exercici 2019 hi ha 774,20€ (65,42€ a l’exercici 2018) a la partida de VARIACIÓ DE 
PROVISIONS I PÈRDUES DE CRÈDITS INCOBRABLES al Compte de Pèrdues i Guanys 
(Nota 10.04) 

 

15.06 Total despeses 
 

Les despeses necessàries al compte de pèrdues i guanys queda desglossada de la següent 
manera: 

 
CONCEPTE IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Aprovisionaments 49.931,05 60.756,07 

Despeses personal 1.798.210,45 1.677.139,74 

Reparacions i conservació 39.072,83 31.368,47 

Serveis professional independents 15.869,30 16.216,92 

Primes d’assegurances 4.658,60 4.711,10 

Serveis bancaris 803.71 808,34 

Publicitat i relacions públiques 0,00 0,00 

Subministraments 10.297,28 10.851,72 

Altres serveis 5.913,62 22.316,47 

Tributs 220,05 169,84 

Pèrdues crèdits incobrables derivats de les activitats 774,20 65,42 

Amortitzacions 46.925,12 46.810,58 

Despeses financeres 4.013,96 4.479,94 

Despeses excepcionals   

TOTAL 1.976.690,17 1.875.694,61 

 
 

15.07 Ingressos de subvencions, donacions i llegats 
 

La informació sobre ingressos derivats de les subvencions, donacions i llegats, s’exposa al punt 
13. 
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15.08 Ingressos 
 

DESCRIPICIÓ IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Ingressos per prestació serveis 191.063,43 242.968,20 

Subvencions oficials a les activitats 1.713.710,24 1.580.506,76 

Donacions i altres ingressos a les activitats 33.285,45 51.179,86 

Ingressos financers 1,68 1,62 

Subvencions traspassats al resultat 6.931,95 6.936,59 

Ingressos excepcionals 593,80 390,67 

TOTAL INGRESSOS 1.945.586,55 1.881.983,70 

 
La situació de pandèmia pel Covid-19 i el tancament total el dia 13/03/20, va provocar que 
l’escola deixes de fer el curs en total normalitat. Això va comportar : 

- Un ajustament de la quota mensual dels mesos d’abril, maig i juny, reduint-la un 62% 

- Neteja a fons i desinfecció de l’escola una vegada passat el confinament. 

- Tot el personal va fer teletreball. Es va mantenir la plantilla sencera en tot moment. 

- Tots els alumnes van rebre classes online, adaptades a cada nivell i característiques. 
 

Tot això ha fet que l’import dels ingressos baixés considerablement i que les despeses 
estructurals fossin les mateixes, amb l’agreujant de despeses extraordinàries per la situació 
actual. 

 

16. Provisions i contingències 

L’Entitat registra una provisió per l’estimació de l’import que, a data de tancament de l’exercici, 
el personal de l’Entitat ha meritat en concepte de premi de fidelitat. Es tracta d’una provisió i no 
d’un deute (passiu financer) ja que el dret es genera si es compleixen una sèrie de condicions 
previstes al conveni col·lectiu. 

 
El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2019 ha estat el següent: 

 
PROVISIONS SALDO INCIAL AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO FINAL 

Premi fidelitat i permanència 40.103,17 2.918,45  43.021,62 

Totals 40.103,17 2.918,45  43.021,62 

 
El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2018 va ser el següent: 

 
PROVISIONS SALDO INCIAL AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO FINAL 

Premi fidelitat i permanència 43.048,35 3.291,22 6.236,40 40.103,17 

Totals 43.048,35 3.291,22 6.236,40 40.103,17 

 
 

17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats 

estatutàries 

17.01 Informació sobre béns i drets que formen part de la dotació fundacional 
 

No hi ha béns i drets que formen part de la dotació fundacional o del fons social al balanç de 
l’entitat. 

 
Durant els exercicis 2019 i 2018 no s’han produït beneficis ni pèrdues per l’alienació de béns i 
drets de l’entitat. 
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17.02 Càlcul del destí de les rendes netes al compliment dels fins fundacionals 
 

La llei 5/2001 de 2 de maig obliga a destinar almenys el setanta per cent de les rendes i altres 
ingressos nets anuals que s’obtenen al compliment dels fins fundacionals. En el cas de 
L’Associació Escola d’Educació Especial Xaloc ha dedicat la totalitat dels seus ingressos al 
compliment dels seus fins fundacionals com són : l’educació i acolliment d’alumnes amb 
discapacitat psíquica, lleu i mitja i/o trastorns sensorials, motòrics o de personalitat associats. 

 

A l’exercici 2019 l’entitat ha aplicat mes del 70% de les rendes al compliment dels finalitats 
fundacionals. A continuació se’n pot veure el càlcul: 

 

CONCEPTE DESPESES 
NECESSÀRIES 

2019 

DESPESES 
FUNDACIONALS 

2019 

DETALL 
DESPESES 

FUNDACIONAL 
Aprovisionaments  49.931,05 Compres materials 

Despeses personal 174.322,47 1.623.887,98 Professors 

Reparacions i conservació 39.072,83   

Serveis professional independents 15.869,30   

Primes d’assegurances 4.658,60   

Serveis bancaris 803,71   

Subministraments 10.297,28   

Publicitat i relacions públiques 0,00   

Altres serveis 5.913,62   

Tributs 220,05   

Amortitzacions 46.925,12   

Despeses financeres 4.013,96   

Pèrdues crèdits incobrables 774,20   

Despeses excepcionals    

TOTAL DESPESES 302.871,14 1.673.819,03  

INGRESSOS 1.945.586,55   

INGRESSOS NETS 1.642.715,41   

70% RENDES A APLICAR 1.174.509,16 70%  

TOTAL RENDES APLICADES 1.673.819,03 100%  

 
 

A l’exercici 2018 l’entitat va aplicar mes del 70% de les rendes al compliment dels finalitats 
fundacionals. A continuació se’n pot veure el càlcul: 

 

CONCEPTE DESPESES 
NECESSÀRIES 

2018 

DESPESES 
FUNDACIONALS 

2018 

DETALL 
DESPESES 

FUNDACIONAL 

Aprovisionaments  60.756,07 Compres materials 

Despeses personal 163.525,94 1.513.613,80 Professors 

Reparacions i conservació 31.368,47   

Serveis professional independents 16.216,92   

Primes d’assegurances 4.711,10   

Serveis bancaris 808,34   

Subministraments 10.851,72   

Publicitat i relacions públiques 0,00   

Altres serveis 22.316,47   

Tributs 169,84   

Amortitzacions 46.810,58   

Despeses financeres 4.479,94   

Pèrdues crèdits incobrables 65,42   

Despeses excepcionals    
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CONCEPTE DESPESES 
NECESSÀRIES 

2018 

DESPESES 
FUNDACIONALS 

2018 

DETALL 
DESPESES 

FUNDACIONAL 
TOTAL DESPESES 301.324,74 1.574.369,87  

INGRESSOS 1.881.983,70   

INGRESSOS NETS 1.580.658,96   

70% RENDES A APLICAR 1.106.461,27 70%  

TOTAL RENDES APLICADES 1.574.369,87 99,60%  

 

18. Fets posteriors al tancament 

No ha sobrevingut després del tancament cap esdeveniment que afecti l’aplicació del principi 
d’empresa en funcionament. Tampoc s’ha esdevingut cap fet rellevant que hagi de ser informat 
a la memòria. 

 
Tot i la crisis mundial motivada per la pandèmia ,el nou curs 20/21 ha començat en la data 
prevista i s’han pres les mesures adients per fer front a la situació de pandèmia, canviant 
activitats, funcionament i seguint els protocols del departament de Salut i Educació. 

 
S’ha incrementat la neteja i desinfecció, s’han comprat EPIS i material per desinfecció, 
termòmetres, pantalles. 

 
S’han fet diverses reparacions i manteniment, per adaptar alguns espais a la nova situació. 

 
 

19. Operacions vinculades 

19.01 Empreses vinculades 
 

No hi ha operacions entre empreses vinculades. 
 

L’Associació Escola d’Educació Especial Xaloc no té accions o participacions d’entitats que 
puguin ser considerades com a EMPRESES VINCULADES. 

 

19.02 Sous, dietes i remuneracions 
 

Membres òrgan d'administració: Durant l'exercici econòmic a què es refereix la present 
MEMÒRIA, l'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ de l’Entitat ha meritat en concepte de sous i salaris la 
retribució conjunta de 153.796,16 euros (161.455,48 euros en 2018). L'import esmentat 
anteriorment, correspon a la retribució pel treball efectuat com a professors del centre. 

 
No s'ha cobrat cap import per exercir com a membre de l'Òrgan d'Administració, ja que els 
estatuts socials marquen que son gratuïts. 

 
Durant l'exercici econòmic no s'han concedit acomptes ni crèdits als membres de l'ÒRGAN 
d'ADMINISTRACIÓ. Aquests conceptes procedents d'exercicis anteriors tampoc figuren al 
balanç a data de tancament de l'exercici. 

 
No hi ha obligacions assumides a compte dels membres de l'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ a 
títol de garantia. 
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20. Altra informació 

20.01 Nombre mitjà persones empleades 
 

A continuació es detalla la plantilla mitjana de treballadors: 
 

DESGLÒS PERSONAL EXERCICI 2019 EXERCICI 2018 

Categoria Homes Dones Homes Dones 

Mestres 2 18 2 14 

Psicòlegs  1  1 

Logopedes  3  3 

Fisioterapeutes 1 1  2 

Educadors 1 9  10 

Monitors menjador/esplai 2 12 3 11 

Zeladors     

Cap d’administració  1  1 

Auxiliar d’administració  1  1 

Cuiners  2  2 

Personal de neteja  1  2 

Total 6 49 5 47 

 
20.02 Canvis a l’òrgan de govern 

 
El dia 19 de febrer de 2019 hi va haver canvi de membres de la Junta Directiva, quedant 
distribuïts els càrrecs de la següent manera: 

 
 

President Xavier Nadal Puig 
Vice-president Marcelo Oscar Arias Sobarzo 
Tresorer Marta Bofill Langa 
Secretària María Torrecilla Soto 
Vocals Francesc Arbós Torrella 

Cristina Carrerero Garcia 
Laura Mañez Brey 
Mònica Maya González 
Elena Conesa Lacueva 
Olga Llobet Oliva 
Montse Rodríguez Costa 
Sílvia Virgili Renau 

 
 

20.03 Obligacions assumides pels membres òrgan administració a títol de garantia 
 

No hi ha obligacions assumides a compte dels membres de l'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ a 
títol de garantia. 

 

20.04 Dissolució de l’Entitat 
 

En cas de dissolució de l’entitat, si hi havia un romanent de béns, es faria donació a 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sabadell, amb la condició expressa que caldria invertir-lo 
únicament i exclusiva en educació especial. (art. 34 dels estatuts de l’Associació). 
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21. Informació segmentada 

21.01 Categoria d'activitats 
 

La informació segmentada dels ingressos i despeses s’ofereix a la Nota 15 de la present 
Memòria. 

 
Els apartats de la Memòria que no s’han complimentat és perquè hem considerat que no són 
d’aplicació a l’Entitat. 

 
 
 

A Sabadell es formulen els comptes anuals de l’exercici 2019 amb data 30 de novembre de 
2020. 

 
 

Secretària Vist i plau 
President 

 

                                                      
 

Maria Torrecilla Soto Xavier Nadal Puig 
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