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MEMÒRIA D’ACTIVITATS I ECONÒMICA 
 

Memòria d’activitats 2019 
 

Convenis de col·laboració: 
 

• Consorci per la Normalització Lingüística 
• Fundació Ritort 
• Cens d’Entitats de Foment de la Llengua catalana 
• Cohousing Barcelona SCCL 

Participació en projectes 
 

 
 
Cohousing Barcelona SCCL 
 
Suport i assistència a la creació de la cooperativa per la seva constitució i suport i assistència per l’obtenció de terrenys per construir en 
cohabitatge. 
 
El cohabitatge és una forma de vida gestionada pels residents a través del consens que permet gaudir d'una privacitat total juntament amb 
espais comuns i on cada persona és un membre útil pel col·lectiu. Comporta idees que han de veure amb la sostenibilitat, el medi ambient i 
l'arquitectura, donant lloc a tota una filosofia de vida. 
 
 
Grup Cohousing SCCL 
 
Participació per impulsar una cooperativa de consumidors i usuàries conjuntament amb 4 sòcies mé. L’any 2020 esta prevista l’inici de 
l’activitat. Durant l’any 2019 ha estat inactiva. 
 
 
Resistir Cooperativa Valenciana 
L’objectiu de la cooperativa es adjudicar a les persones sòcies d’habitatge. La nostra participació es basa principalment en donar suport a 
través de la nostra experiència en altres cooperatives d’habitatge 
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Llacuna 39 SCCL 
 
Cooperativa integral d’habitatges, usuaris i consumidors, on esta previst la segregació de la fase Llacuna 39 de la coperativa Cohousing 
Barcelona SCCL i fusionar-la amb aquesta cooperativa. La nostra fundació es sòcia de Cohousing Barcelona SCCL on te adquirit diversos 
habitatges per destinar-los a lloguer social. 
 
Barcelona Cessió d’ús SCCL 
 
Cooperativa d’habitatge impulsada per adjudicar a les persones sòcies habitatges en règim de cessió d’ús, i expressament per participar en 
concursos de sòl de l’Administració pública. L’any en curs hem participat en el concurs de l’Ajuntament de Barcelona, on hem quedat 
finalistes al solar del carrer Constitució 43 
 
Cohousing Gestión SL 
 
Empresa mercantil amb l’objectiu de gestionar cooperatives d’habitatge. Hi participem amb un 50%  
 
Alternativas Economicas SCCL 
 
Participem d’aquesta cooperativa que te com objectiu l’impuls d’una revista. El nostre suport es com a soci col·laborador. 
 
 

Activitats 
 
Jornades i conferències 
 
S’han desenvolupat diverses conferències i jornades informant sobre el Dret de l’accés a l’habitatge 
 
El mes d’octubre hem organitzat el 1r Fòrum de l’Hàbitat amb una repercussió molt positiva que ens ha donat a peu a 
preparar el segon fòrum. En aquest sentit ens hem presentat a una subvenció de la fundació Caixabank, on ha estat 
admesa i aprovada per desenvolupar el projecte del mes d’octubre de 2020 al mes de març de 2021 
 
 
 

 
 



3 
 

PROGRAMES 
 
 
 
Borsa d’habitatge 
 
L’objecte es crear una borsa d’habitatge social que ajudi a la ciutadania a gaudir dels seus drets fonamentals. En aquests 
moments disposem de 3 habitatges en construcció. Dos a la fase Llacuna 39 i 1 a Arenys de Mar de la cooperativa d’habitatges 
Cohousing Barcelona SCCL 
 
Foment del Cohabitatge 
 
L'objectiu d'aquest programa és fomentar i promoure la implantació del model d'habitatge cooperatiu en els diversos règims de 
i normalitzar la seva existència 
 
Donem suport tècnic, organitzatiu, gestió econòmica i formació ajustat a cada grup específic fomentant l'apoderament i  
participació de les persones sòcies i futures usuàries pel desenvolupament de nous projectes. 
 
Donem suport a l'impuls del model per part d'administracions locals i altres institucions dissenyant programes amb l'objectiu 
d'implantar aquest model. 
 
Facilitem la transformació de patrimoni a projectes d'habitatge cooperatiu. 
 
En aquests moments estem gestionan la cooperativa d’habitatges Cohousing Barcelona SCCL 
 
 

 
Habitat Saludable 
 
El programa "Habitat saludable"  pretén conscienciar a les persones que l'habitatge és més que un dret social. 
 
L'objectiu és fer compatible l'exercici d'una arquitectura de qualitat, la salut dels seus ocupants i el respecte pel medi ambient. 
 
La finalitat és promocionar i desenvolupar des del respecte per l'ésser humà, un compromís clar entre la conservació del medi  
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ambient i la sostenibilitat del seu hàbitat natural amb l'arquitectura, la construcció, l'urbanisme, el paisatgisme i la recuperació 
del patrimoni arquitectònic, i ho fem amb el protocol Hàbitat Saludable que és un sistema 
de tècniques tradicionals aplicades amb l'arquitectura holística i l'urbanisme modern utilitzant criteris referents a proporcions, 
orientacions, espais i altres que permeten dissenyar l'hàbitat humà d'una forma saludable aplicant les correccions més 
favorables. 
 
Gestió Integral de promoció d’habitatges 
 
 
Per facilitar l’accés a l’Habitatge a un ventall molt ampli de la població, gestionem de manera  Integral  promocions d’habitatges, 
en qualsevol règim de tinença, com pot ser Dret de Superfície, propietat tradicional, propietat temporal i d’altres, de manera que 
es pugui 
  
Principalment gestionem a Entitats sense afany de lucre i molt especialment a Cooperatives d’habitatge. 
  
L’avantatge principal d’aquestes Entitats és que al ser societats sense afany de lucre  s’elimina el benefici promotor i per tant 
permet aconseguir un excel•lent habitatge en relació qualitat i preu. 
 
Tenim contractat el servei amb Cohousing Barcelona SCCL 
 
 
Serveis 
  
Assessorem, promovem, gestionem i busquem finançament per projectes d'accés a l'habitatge basats en models col·laboratius. 
 
Col·laborem amb administracions, associacions, cooperatives i altres organismes que promouen models d'accés a l'habitatge. 
 
Assessorem a persones i grups de persones interessades en projectes col·laboratius d'autogestió d'habitatge. 
 
PROJECTES 
 
Durant aquest any hem posat en marxa el desenvolupament del canal de Youtube Habitat TV, iniciant la seva fase de prova en el Fòrum de 
l’Hàbitat. 
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MEMORIA ECONÒMICA EXERCICI 2019 

1 ACTIVITAT DE L’ENTITAT  
El desenvolupament integral de les persones i la millora de les condicions de vida. 
  
La millora de l’entorn, dels barris i pobles com a espais de convivència i relació. Que les ciutats i els pobles siguin habitables, 
amables, ecològicament sostenibles i culturalment actius. 
  
Que tothom pugui gaudir dels seus drets polítics, socials, econòmics i culturals. Que  la població tingui un nivell cultural més 
alt i, per tant, conegui millor els seus drets. 
  
La difusió i la universalització de la cultura, dels seus béns i creacions. 
  
L’avenç cap a una societat oberta a la innovació, a la cultura, als drets d’expressió, a l’activitat creadora i a la capacitat 
crítica. 
  
El reconeixement, la defensa i la difusió de la diversitat cultural, l’intercanvi de coneixements, la preservació de les llengües 
afavorint-ne  l’estudi, dotant-les de prestigi i reconeixement social i polític. 
  
La promoció i defensa de la cultura catalana com a cultura pròpia, la seva difusió i el seu reconeixement més enllà del nostre 
àmbit lingüístic, la cooperació cultural i l’intercanvi amb tots els pobles amb arrels culturals, objectius o espais geogràfics 
comuns. 
  
La promoció de l'economia social i de l'anomenat Tercer Sector, en general, i específicament de les cooperatives, així com de 
l'economia productiva, en general. 
 
Promoció d'habitatges en totes les diverses fórmules i activitats. 
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2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS:  
2.1 Imatge fidel 
Els comptes anuals es corresponen a una imatge Fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació 

 
2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats 

No s’aplica cap principi diferent al obligatori 
 
2.3 Correcció d’errades 

No s’han detectat errades 

3 EXCEDENT DEL EXERCICI.  
3.1 Anàlisis de les principals partides que formen l’EXCEDENT de l’exercici  

L’excedent de l’exercici es de 38.520,88 € resultant d’accions de treballs de consultoria externa i subvencions 
 
3.2 Informació sobre la proposta d’aplicació de l’EXCEDENT 
 

Base de repartiment Import 
Excedent de l’exercici   
Remenant                                 43.538,44 
Reserves voluntàries   

Total .................                                   43.538,44 
 

Distribució Import 
A fons social   
A reserves voluntàries                           43.538,44         
A compensació d’excedents  
negatius d’exercicis anteriors                           

Total .................                              43.538,44 
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3.3 Informació sobre les limitacions per a la aplicació dels excedents d’acord amb les disposicions legals. 
No hi han 

 

4 NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.  
4.1 Immobilitzat intangible 

No existeix 
 
4.2 immobilitzat material 

Composat per aplicacions informàtiques per un import de 5.154,83 
 
4.3 terrenys i construccions 

Hi ha aportacions per l’adquisició de dos habitatges al carrer Llacuna 39 de Barcelona en 
concepte de pagaments a compte en una construcció cooperativa que es desenvoluparà en els 
proper anys, i un habitatge a Arenys de Mar. I 3 places d’aparcament a la mateixa promoció 
L’import aportat es de 179.209,32€ 

 
4.4 bens integrants del patrimoni històric 

No existeixen 
 
4.5 arrendaments 

Tenim un despatx llogat al carrer Ramón Turró 168, 1r 
 
4.6 Permutes 

No existeixen 
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4.7 actius financers i passius financers 
Composat per participacions a Cohousing Barcelona SCCL per un import de 500.- € ,  participacions per valor de 750.- € en la cooperativa Grup Cohousing 
SCCL, Cooperativa Resistir, 300.- ; Llacuna 39 SCCL, per valor de  250 €; Barcelona Cessió d’ús SCCL, 250,00 €; Cohousing Gestion SL, per 1.500,00 € ; 
Alternativas economicas SCCL, per valor de 1.000.00 € € i Titols participatius 500.- € 

 
4.8 crèdits i dèbits per a la activitat pròpia 

Existeixen crèdits amb l’Administració pública corresponent a l’IRPF per un import total de 2.148,26 € de retencions d’empleats, 540,00 €€ retencions a 
professionals, per lloguers 484,50€  i d’IVA 4.633,18€, a la Seguretat Social 6.687,18resultat de la liquidació d’impostos que es liquiden el mes de gener 
de 2020. 
Nomines de desembre a liquidar el mes de gener 291,20€ 
Hi ha un crèdit de difícil cobrament de 300,01 € 
Hi ha un deute amb acreedors de 4.484,42 € corresponent a subvencions atorgades a d’altres entitats a liquidar quan es justifiquin per aquestes a la 
Fundació  
La partida de proveïdors per treballs realitzat es de 10.855,19€ 

 
4.9 Existències 

No existeixen 
 
4.10 Transaccions en moneda estrangera 

No existeixen 
 
4.11 Impostos sobre beneficis 

No existeixen donat el règim fiscal de la fundació 
 
4.12 Ingressos i despeses 

Els ingressos han estat de 285.930,14€ com a serveis de gestió d’activitats pròpies fundacionals de l’objectiu de la Fundació. 
Han ingressat 200.- € de donacions 
 
Les despeses es desglossen en  

• Necessàries per un import de 17.590,50 
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• Finalitats fundacionals per un import de 224.208,70€ 
 
Les despeses necessàries es desglossen en: 

• Lloguers: 10.200,00 € 
• Reparacions i manteniment:  1.000,00 € 
• Taxes: 138,27 € 
• Subministraments 3.357,13€ 
• Amortitzacions: 2.895,10 € 

 
Les despeses fundacionals es desglossen en: 

• Lloguers 4.119,61€ 
• Reparacions i manteniment 5.115,24€ 
• Taxes 2.332,3€ 
• Activitats: 42.388,96€ 
• Ajuts: 7.957,35€ 
• Serveis externs: 77.862€ 
• Viatges: 932,73€ 
• Serveis bancaris: 1.225,42€ 
• Sous i costos socials   73.715,86€ 
• Assegurances 159,23€ 
• Administració 9.000,00 € 

 
 

 
4.13 Provisions i contingències 

No existeixen 
4.14 Criteris utilitzats per al registre i valoració de les despeses de personal 

Les despeses pròpies de les nòmines i els costos de la empresa 
4.15 Subvencions, donacions  

Hi ha donacions per un valor de 420,00 € 
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4.16 Criteris utilitzats en transaccions entre parts vinculades 
No existeixen 

5 IMMOVILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIARIES. 
5.1 Anàlisis de moviments 

Denominació 
del Be Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

     
Recursos i eines 
informàtiques          5.154,83 7.063,80 0 12.218,63 

Participacions            2.150,00 2.300,00 0 4.450,00 
     
     

Total… 7.304,83 9.363,80 0 16.668,63 

 
5.2 amortitzacions 

Denominació 
del Be Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final Valor Net 

Recursos i 
eines 
informàtiques 

2.992,21 
 

2.895,10  5.056,72 7.161,91 

      
Totals 2.992,21 2.895,10  5.056,72 7.161,91 

 
 
5.3 Immobilitzats intangible 

No existeix   
 
5.4 inversions immobiliàries –  

Be adquirit Descripció Valoració 



11 
 

Habitatge en promoció Llacuna 39,     81.107,51 
Habitatge en promoció Llacuna 39    43.336,75 
Habitatge en promoció Arenys de Mar    12.096,69 
Aparcaments en promoció Arenys de Mar    45.000,00 

 
5.5 Arrendaments financers i altres operacions 

Any Quotes en l’exercici Compromisos 
pendents Recuperació del cost Càrrega financera 

1    
….    
n    

 
5.6 immobles cedits a l’entitat o per l’entitat 

Immoble Cedent Cessionari Anys de cessió  Valoració del be 
     
     

 

6 BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 
Denominació del 

Be Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

     
     
     
     
     

Total…     
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7 PASSIUS FINANCERS 
Instruments financers a 

llarg termini Exercici X+1 Exercici 
X+2 Exercici X+3 Exercici 

X+4 Exercici x+5 Total 

Provisions       
Deutes amb entitats de 
crèdit 

      

Acreedors per 
arrendament financer 

      

Altres deutes       
Deutes amb entitat del 
grup 

      

Periodificacions       
 

Categories 
Instruments financers a curt termini 

Deutes  amb entitats de crèdit Obligacions i altres valors negociables Derivats i altres 
Exercici X Exercici x-1 Exercici X Exercici x-1 Exercici X Exercici x-1 

Dèbits i partides a pagar       
Passius a valor raonable 
amb canvis en pèrdues i 
guanys 

      

Altres       
Total…       

8 USUARIS I  ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PROPIA. 
Denominació del 

compte Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

Usuaris Deutors 0 0 0 0 
Patrocinadors     
Afiliats i altres 

deutors de 
l’activitat pròpia 

        12.350,01 6.300,00 18.650,01 0 
 

Total… 12.350,01 6.300,00 18.650,01 0 
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9 BENEFICIARIS -  ACREEDORS 
Denominació del compte Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

Beneficiaris acreedors     
Altres acreedors de l’activitat 

pròpia 31.393,73 267.179,03 294.087,94 4.484,42 

Total… 31.393,73        267.179,03 294.087,94 4.484,42 

10 SITUACIÓ FISCAL 
10.1 Impostos sobre beneficis 

Donat que la Fundació no ha realitzat activitats econòmiques fora de les seves finalitats fundacionals, i atès a que la Fundació Ritort està acollida al 
règim fiscal especial regulat al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals 
al mecenatge, no hi ha hagut lloc a l’impost de societats. 

 
10.2 altres tributs 

No existent tributs 

11 INGRESSOS I DESPESES 
Partida Despeses Partida Ingressos 

   Variació d’existències de productes acabats i en curs 
de fabricació  Quota d’associats   

Aprovisionaments  Donacions 420,00 
Consum de bens destinats a l’activitat  Promocions, patrocinis i col·laboracions, subvencions  

Consum de matèries primeres  Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat   
Altres matèries consumibles  Venda de bens  

Despeses de personal  Prestació de serveis 285.510,14 
Sous 57.291,67 Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu   

Càrregues socials 16.424,19 Altres ingressos d’explotació  
Altres despeses d’explotació  Ingressos accessoris i de gestió corrent  

Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat 
Altres despeses d’explotació 

Despeses financeres 
Extraordinaris 

     2.895,10 
 164.555,32 
     1.225,42 
 

Total… 

         285.930,14 

Total… 242.391,70 
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12 SUBVENCIONS, DONACIONS  

Entitat concedent Any de 
concessió 

Període 
d’aplicació 

Import 
concedit 

Imputat a 
resultats fins 

començament 
de l’exercici 

Imputat al 
resultat de 
l’exercici 

Total imputat 
a resultats 

Pendent d’ 
imputar a 
resultats 

        
        

Totals…      
 

Denominació del 
compte Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

Subvencions de 
capital     

Donacions i llegats 
de capital  420,00  420,00 

Altres subvencions 
i donacions     

Total…  420,00  420,00 
 

Entitat Quantitat 
  

Total…  
 
Altres explicacions 
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13 APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PROPIES 
13.1 grau de compliment del destí de rendes i ingressos 

Exerci
ci 

Excedent de 
l’exercici 

Ajustos 
negatius 

Ajustos 
positius 

Base de 
càlcul 

Renda a destinar 

Recurs 
destinats a 

fins 
(despeses + 
inversions) 

Aplicació dels recursos destinats en compliment de les seves finalitats 

N-4 2016 2017 2018 2019 Import 
pendent 

Import %        
2015    -16.503,34     30.233,36    13.730,00   13.730,00 100    30.233,96 13.730,00      
2016       2.013,77     60.503,90    62.517,67   60.503,00   97    60.503,90  60.503,90                 
2017     39.393,78   7.871,00    52.344,70    86.330,80   58.096,21   70    52.344,70   52.344,70   5.751,51  
2018     15.564.33      143.337,20  159.001,53 159.001,53  100 159.001,53    159.001,53   
2019     43.538,44      241.888,11  285.937,64 285.426,55   99 285.426,55     279.675,04  

TOTAL    84.006,98    7,871,00 528.307,27 607.417,64 576.758,19  587.510,04  13.730,00 60.503,90 52.344,70 159.001,53 285.426,55  
 
 
13.2 Recursos aplicats a l’exercici 

 IMPORTE 
1. Despeses de compliment de les finalitats 285.426,55 

 Fons propis Subvencions, donacions i llegats deute 
2. Inversions en compliment de finalitats (2.1 + 2.2).    
2.1. Realitzades l’exercici          
2.2. Procedents d’exercicis anteriors          

a). deutes cancel·lades en l’exercici corresponents a exercicis 
anteriors 

   

b). imputació de subvencions, donacions i llegats de capital 
procedents d’exercicis anteriors 

   

TOTAL (1+ 2) 285.426,55   
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