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 L’any 2003 ha estat per al Centre Especial de Treball l’any d’inici de les seves 
activitats. 
 
 En primer lloc volem fer un agraïment a les entitats que van creure en el 
projecte i van apostar per tal que allò que va començar essent una idea, una 
visió, s’hagi pogut convertir en una realitat concreta. Algú va dir: “una visió sense 
realització és una al·lucinació”. 
 

De ben segur que al fer 
aquest repàs breu de les 
activitats del CET al llarg del 
2003 s ’em quedar à en el  
tinter aspectes sense tocar, 
intentarem desgranar-los al 
llarg de la memòria. Voldria 
remarcar el veritable valor de 
la tasca que el CET 
possibilita, i és la il·lusió, el 
convenciment en les 
possibilitats de les persones, 
el treball en equip, la presa de 
decisions participativa,  el 
treballar per un projecte i no 
només per un  

sou,  el compromís amb fer viable el rendiment econòmic amb un procés 
rehabilitador per a les persones amb Trastorns en Salut Mental Severs. 

 
  Des  d’aques t  convenci ment  per  par t  de t ot  l ’equi p, apor t ant  el  mi l l or  de 
cadascun , que no es altra cosa que el treball del dia a dia fet amb atenció, 
emprenem ja, l’aventura del 2004. 
 
 La realitat en finalitzar el 2003 és la consolidació del Centre Especial de 
Treball el Molí d’en Puigvert amb uns serveis que es van iniciar el darrer trimestre 
de l’any 2001 amb la col·laboració de la Fundació de Tallers de Catalunya i que 
traspassats a la nostra Fundació el gener del 2003 amb 12 persones 
contractades, ha experimentat un creixement fins a 30 persones a 31 de 
desembre del 2003. 
  
 Al llarg de l’any hem afegit als serveis de Neteja, Jardineria , Forestal i 
Manteniment de Camins, que ja prestàvem, els Serveis de Fusteria, Manteniment 
en obra civil i serveis de neteja, selecció i envasat de productes d’horta. 
 
 Pel febrer ens era traspassada la botiga Fora de Sèrie, la botiga, que 
comercialitza els estocs de les marques Massimo Dutti i Bershka del grup 
INDITEX,  ha experimentat un creixement de facturació i una millora en el procés 
de rehabilitació dels nostres usuaris, que confirma les expectatives que havíem 
posat en el projecte, responent als reptes d’innovació i de compliment del doble 
objectiu (econòmic i social) de les nostres unitats de treball. 
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 A mitjans del 2002 vam començar a parlar d’un projecte que preveia cobrir les 
necessitats sorgides de les exigències del mercat, en quant a la bona presentació 
dels productes d’horta, cada vegada més acurada i que requereix una 
especialització amb una important inversió.  Ara podem parlar ja que el projecte 
s’ha anat duent a terme al llarg del 2003, amb la col·laboració d’uns quants 
agricultors de la zona que ens han deixat les seves màquines de neteja de ceba 
tendre i de porro.  A l’hora en que escric aquestes ratlles, una nova silueta es 
dibuixa en el paisatge del Molí, m’estic referint a la nova nau, que representa 
l’esforç de dos anys de treball, de planificació, de recerca de recursos financers, 
humans, etc, i que sense la col·laboració del gerent de la Cooperativa Agrícola de 
Palafolls i alhora patró de la Fundació, no hauria estat possible. Aquesta nau acull 
ja, la nova màquina de neteja de producte, i al llarg del primer trimestre del 2004 
es preveu traspassar-hi la fusteria municipal en conveni amb l’Ajuntament de 
Palafolls i una part es destinarà a magatzem per a la maquinària dels equips de 
jardineria i d’obra civil. 
 

 Hem engegat una unitat de 
Serveis en Fusteria i una unitat de 
Gestió Forestal en col·laboració amb 
la Excma. Diputació de Barcelona 
que treballa en el Parcs Naturals el 
Montnegre-Corredor i el Montseny. 
  
 Un apartat d’especial  de 
reconeixement i agraïment a 
entitats com Fundació Un Sol Món 
de Caixa de Catalunya, Fundación 
Mª Frca. Roviralta, Fundació La 
Caixa, Fundació Caixa Laietana i 
Nissan Motor Ibérica. 
  
 Molt fructífera i enriquidora ha estat també la relació amb FECAFAMM 
(Feder aci ó Cat al ana d’Associ aci ons  de Fami l i ar s  de Mal al t s  Ment al s ). 
   
 Ens espera un any d’objectius molt clars i en una direcció molt concreta, la 
consolidació de l’empresa, establint un bon sistema de gestió a partir del Pla 
d’empresa i de la implantació d’un sistema de gestió de la Qualitat.  
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Isanta Balcells 
Gerent 
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Manteniment de boscos i treballs forestals 

 Durant aquest any hem fet el manteniment de boscos del parc Montnegre-
Corredor. Treballs de desbrossament, refaldat, tallat i aclarit d’arbres (en un 
espai acondicionat com a talla-focs els arbres han d’estar a una distància entre 
ells un mínim de sis metres). Es recullen i acondicionen els tanys de castanyer 
per aprofitar-los com a tutors, per les plantes i arbres dels nostres vivers. També 
aprofitem les perxes i puntals de castanyer, alguns molt danyats pels foncs. Per 
últim ens toca treure tota la vegetació tallada i trinxar-la amb una màquina 
“picadora”.  

“L’estat en què trobem la 
vegetació és molt diversa ja que 
en aquest espai, per l’alçada, i 
per l’orientació trobem en el 
costat sud trams de roureda i 
d’alzinar i en el costat nord, 
llevat de petits trams d’alzina és 
arbrat amb perxes de 

castanyer.  El sotabosc està 
poblat bàsicament per 
romegueres i rebrolls dels 
arbres que havien estat tallats 
fa uns deu anys. En alguns 
trams hem de remarcar la 
dificultat per fer la feina, degut 
al desnivell i pendent del 

 En l’aspecte humà d’aquesta feina hem de remarcar el grau d’unió que s’ha 
viscut en aquest grup durant el trajecte que feien, quasi una hora de 
desplaçament d’anada amb vehicle tot terreny i un altre de tornada. En aquests 
desplaçaments el bon humor i la gresca, han anat consolidant el grup i han 
acabat fent-se amics.  



JARDINERIA 
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Manteniment d’espais verds i jardineria 

 Un altre equip realitza el manteniment d’espais verds i jardineria de 
l’Ajuntament de Palafolls i de l’empresa Fibracolor. 
 
 A l’empresa Fibracolor ens dediquem al  manteniment de l’espai exterior 
ajardinat que envolta l’empresa uns cinquanta mil metres quadrats i també tots 
els espais interiors. Duem el manteniment de la tanca Pitosporum de 815 metres 
lineals, i d’altres actuacions puntuals. 

 Per l’ajuntament de Palafolls 
fem el manteniment de vint-i-
quatre places o espais 
enjardinats municipals que 
equivalen a uns cinquanta mil 
metres quadrats. A més a més 
ens ocupem de l’enjardinament 
de les zones de nova creació. 
(���� ��������� ���������, 
escoles, etc...). Realitzem el 
manteniment de 32 quilometres 
de camins rurals del municipi. 

  “Degut  a una Tramunt ana mol t  
violenta dos xiprés de grans 
dimensions, tocant l’església de Sant 
Genís de Palafolls segle XII, es van 
esberlar, amb imminent perill de caure 
sobre l’església. Aquesta feina la vàren 
dur a terme amb l’ajut d’un camió-grua, 
degut a l’alçada (uns vint metres) i el 
perill que comportava la tasca.” 



NETEJA 
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Neteja Industrial 

 La qualitat que oferim ha estat un dels reptes que aquest any hem superat de 
manera brillant. La nostra manera d’actuar és planificació del treball i asignació 
de full de treball a cada usuari. 
 
 Les innovacions introduïdes per garantir la qualitat són: el full de ruta (portem 
un control de l’hora de la feina realitzada i de qualsevol problema que hagi pogut 
haver) i el planing setmanal de treball (on indiquem les tasques a realitzar durant 
la setmana). El full de ruta es entregat al client de manera diària per que tingui 
constància de la feina realitzada i de la qualitat del servei, la seva signatura 
després d’un mostreig ens garanteix davant qualsevol reclamació l’acceptació i 
el vist-i-plau de l’empesa. 

 Durant aquest any hem realitzat la neteja diària de 37.100 m2 �� �������, ���� 
els serveis de Fibracolor, menjadors, vestidors. Setmanalment fem la neteja de 
les oficines i de 27.000 m2 �� ���� �����������.  
 
 Hem de constatar els canvis que han experimentat els treballadors en la seva 
tasca diària que amb l’ajuda del suport necessari ens ha permès afrontar 
moments imprevistos que sempre sorgeixen: urgències, baixes, canvis en la 
planificació de feina, etc ... Sempre hi ha hagut una bona predisposició per 
assumir aquestes excepcionalitats, ajudats per la l’autonomia i responsabilitat 
han produït una millor qualitat de vida per als nostres treballadors. 

“Continuar treballant fort 
per què la societat prengui 
consciència  que totes les 
persones amb malaltia 
mental poden adaptar-se a 
una feina si reben el suport 
necessari i està dintre de 
les seves possibilitats.” 
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Manteniment d’obra 

 Dintre de l’empresa FIbracolor hem realitzat tasques de manteniment d’obra 
tal com reparació de sostres, parets, etc... Hem instal·lat sanitaris i tot tipus de 
complements per a serveis per tal que el seu funcionament sigui adient. Hem 
reparat el sostres de les naus per tal que no hi hagin entrades d’aigua i reparar 
les canalitzacions que estiguin en mal estat.  
 
 També aquí hem introduït per garantir la nostra qualitat el full de seguiment 
setmanal on detallem totes les tasques realitzades així com els problemes que hi 
puguin haver-hi. Aquest full de seguiment ens permet un control rigorós en cada 
tasca per a la seva valoració i posterior facturació. 

“El més important de la 
feina és la satisfacció per 
el treball en equip i voler 
millorar dia a dia.” 

 Val a dir que en el marc d’una empresa de la magnitud de Fibracolor (350 
treballadors) i tarannà del sector tèxtil, els nostres equips han aconseguit 
guanyar-se el respecte, per dos motius, la qualitat en els serveis, i el clima de 
cooperació entre els nostres usuaris i encarregats. 



TÈXTIL 
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 El vint-i-set d’abril de 2002 es va inaugurar una petita botiga amb roba de fora 
de temporada de les marques Massimo Dutti i Bershka del grup Inditex en el 
carrer major de Palafolls.  
 
 La feina que realitzem és la preparació de la roba per la venda, l’atenció del 
client i la preparació de la botiga perque sigui un espai agradable. Anem cada 
setmana al magatzem central que es troba a Tordera a buscar la roba que 
desprès venem a la nostra botiga. A la nostra botiga venen persones des de 
Canet, Mataró, Barcelona i fins tot d’Alacant.  
 
 Els treballadors de la botiga han experimentat un canvi molt gran, al 
començament no sabien com havien de fer les feines i quant arribava el cap de 
setmana amb la botiga plena s’atabalaven una mica. Ara dia a dia estan 
superant les pors i els nous reptes que se’ls presenten. Els nostre repte es 
millorar en l’amabilitat amb els clients i fer les feines amb bon humor.  
 
 Creiem important l’aspecte innovador d’aquesta experiència en el camp de la 
rehabilitació social de persones amb Trastorns de Malaltia Mentals, i com 
combinar amb èxit els dos factors importants dels nostres objectius: rendibilitat 
econòmica amb rendibilitat social. 

 “El nostre repte més important és créixer més per ells, perquè tinguin un 
lloc de treball per poder viure dignament com ells es mereixen. Per tots 
nosaltres és un treball que ens omple molt al veure els avanços al llarg del 

“A Palafolls hi ha 
una botiga amb una 
gent molt especial, 
que cada dia posen 
el seu gra de sorra 

per ser millor.” 
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Fusteria 

    Tr ebal l em en l a f abr i caci ó de bancal s  de f us t a per  al  
transport de les bobines de teixit, que utilitzen a l’empesa FIbracolor i 

”Treballar la fusta és una bona 
manera de treballar per què les 
persones amb Trastorns 
Mentals Severs puguin assolir 
una veritable reinserció.” 
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 L’objectiu general del pla d’ajustament social és:  
 

Facilitar els ajustaments personals i socials dels treballadors en 
els diferents àmbits del seu entorn, fent especial incidència on la 
precarietat sigui més evident.  

 
 La primera tasca que l´equip havia de portar a terme era detectar quines eren 
les dificultats, necessitats, inquietuds, aspiracions de cada usuari contractat. En 
definitiva, elaborar un pla individual amb cada contractat. Treballadora social i 
psicòloga han estat les encarregades de entrevistar-se amb els 17 usuaris, 
cadascuna des de la seva vessant i elaborar un pla individual en comú. ��� 
ajudar a superar les dificultats que la vida diària “normalitzada” planteja als 
usuaris ens hem marcat uns objectius específics: 

Pla d’ajustament social 

Problemes familiars 

 La situació familiar d’un 
treballador amb malatia mental no 
sòl ser la d’una familia convencional. 
Ens trobem que algunes vegades, la 
malaltia és el reflex de les relacions 
familiars ja sigui origen o 
conseqüència d’aquestes. Convertir 
a la familia en un pilar més en el que 
l’usuari es pugui recolzar quan ho 
necessiti és una funció important. En 

aquest sentit s’ha parlat amb tots els 
familiars d’usuaris, informant-los de 
l’existència d’estar en comunicació 
en altres entitats (Associació de 
Familiars de Malatls Mentals de la 
Conca de la Tordera, etc.... ). La 
psicòloga de l’equip ha fet diferents 
sessions de seguiment familiar a 
quasi totes les famílies. 

“L’equip realitza un programa 
individual per cada usuari, i així 
descobrir quines són les fites 
de realització personal de 
cadascú”.  
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Problemes de vivenda 
 Si la vivenda al dia d’avui ja es 
converteix en un problema per a la 
majoria de nosaltres, imaginem-nos 
el que suposa per a un contractat en 
un CET. Viure amb la família, pot 
suposar una solució per a alguns 
usuaris, però no per tots. És lícit que 
l’usuari pretengui una autosuficiència 
que passa a ser plena en el moment 

que s’idenpenditza del nucli familiar. 
Donada la escassa existència de 
pisos protegits, i de saturació 
d’aquests, el treballador social de 
l’equip s’ha posat en contacte amb 
diferents pensions de Canet, Malgrat 
i Blanes i ha facilitat informació de 
particulars que llogaven el seu pis. 

Problemes de transport 
 La particularitat del Molí en quant a situació geogràfica fa que el desplaçament 
en el seu lloc de treball, sigui complicat, a més de tenir un cost econòmic, que 
per al treballador és important. L’equip incentiva a alguns usuaris en l’obtenció 
del carnet de conduir, però no és tasca fàcil.  

“Dos treballadors han llogat un 
pis i el comparteixen. L’equip es 
va encarregar de coordinar les 
famílies. Es va a ajudar a un dels 
treballadors a fer el trasllat de la 
caseta inhabitable on vivia, on no 
es donaven les condicions 
mínimes d’habitabilitat.” 

“Alguns monitors de suport, per 
a tenir un millor horari de 
l’equip passa a recollir-los i els 
porta a casa en acabar la 
jornada”. 



COMPTES ACTIU 31�����2003 31�����2002 
        

196, 197 A. Fundadors per desemborsaments exigits 0,00 0,00 

  B. Immobilizat 254.415,78 54.297,85 
20 I. Despeses d'establiment 356,35 464,38 

  II. Immobilitzacions immaterials 31.112,61 0,00 
210 1. ������� �� ������� � ��������������� 0,00 0,00 

211, 212 2. Concess i ons , pat ent s , l l i cènci es , mar ques  i  s i mi l ar s  0,00 0,00 
213 3. Fons  de comer ç 0,00 0,00 
214 4. Dr et s  de t r aspàs  0,00 0,00 
215 5. Apl i caci ons  i nf or màt i ques  0,00 0,00 
218 6. Dr et s  sobr e béns  cedi t s  en ús  31.553,14 0,00 
219 7. �������� 0,00 0,00 
(291) 8. ���������� 0,00 0,00 
(281) 9. �������������� -440,53 0,00 

  III. Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00 
230 1. ���� �������� 0,00 0,00 
231 2. ������ 0,00 0,00 
232 3. ���������� 0,00 0,00 
233 4. ������ 0,00 0,00 
234 5. Béns  mobl es  0,00 0,00 
239 6. �������� 0,00 0,00 

(2921) 7. ���������� 0,00 0,00 

  IV. Altres immobilitzacions materials 222.399,65 53.833,47 
220, 221 1. �������� � ������������� 0,00 0,00 
222, 223 2. I ns t al ·l aci ons  t ècni ques  i  maqui nàr i a 105.086,32 41.859,48 
224, 225 3. Al t r es  i ns t al ·l aci ons , ut i l l at ge i  mobi l i ar i  2.643,76 0,00 

226 4. Equi ps  per  a pr ocessament s  d'i nf or maci ó 2.529,20 0,00 
229 5. �������� ���������������� �� ���� 103.620,19 0,00 

227,228 6. ����� ������������ 27.365,13 17.455,98 
(2920) 7. ���������� 0,00 0,00 
(282) 8. �������������� -18.844,95 -5.481,99 

  V. Immobilitzacions financeres 547,17 0,00 

240, 241 
1. �������������� �� ��������� ���������� ��� ���� � ��������
des 0,00 0,00 

242, 243 2. ������ �� ����� ���� �'�������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
244, 245 3. Cr èdi t s  a ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 

246, 247 
4. ���������� �'���������� ���������� �� �������� ��� ���� � 
associades 0,00 0,00 

250, 251, 256 5. ������� �� ������ � ����� ������� 0,00 0,00 

252, 253, 257, 258 6. Al t r es  cr èdi t s  0,00 0,00 
254 7. Cr èdi t s al s  t r ebal l ador s empl eat s 0,00 0,00

BALANÇ 2003 
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  E. Actiu circulant 221.872,09 9230,38 
558 I. Fundadors per desemborsaments exigits 0,00 0,00 

  II. Existències 39.875,45 0,00 
30 1. Béns  des t i nat s  a l es  act i vi t at s  12.461,76 0,00 

31, 32 2. Pr i mer es  mat èr i es  i  al t r es  apr ovi s i onament s  0,00 0,00 
33, 34 3. ��������� �� ���� � ����������� 0,00 0,00 

35 4. ��������� ������� 0,00 0,00 
36 5. ������������, ������� � ��������� ���������� 0,00 0,00 
407 6. �������� 27.413,69 0,00 
(39) 7. ���������� 0,00 0,00 

446, 447, (495) III. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats 0,00 0,00 

  IV. Altres deutors 69.259,66 2.063,04 
551, 552 1. �������� ��� ���� � ����������, ������� 0,00 0,00 

440, 441, 445, 553 2. ������� �������� 58.063,10 1.708,70 
480, 464 3. ������������ �������� 0,00 0,00 

470, 471, 472, 473, 
474 4. Admi ni s t r aci ons  públ i ques  11.196,56 354,34 

(490), (493), (494) 5. ���������� 0,00 0,00 

  V. Inversions financeres temporals 0,00 0,00 
530, 531, (538), 

(539) 
1. �������������� �� ��������� ���������� ��� ���� � ��������
des 0,00 0,00 

532, 533 2. ������ �� ����� ���� �'�������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
534, 535 3. Cr èdi t s  a ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 

536, 537 
4. ���������� �'���������� ���������� �� �������� ��� ���� � 
associades 0,00 0,00 

540, 541, 545, 
(549) 5. ������� �� ������ � ���� ������� 0,00 0,00 
544 6. Cr èdi t s  al s  t r ebal l ador s  empl eat s  0,00 0,00 

542, 543, 545, 547, 
548 7. Al t r es  cr èdi t s  0,00 0,00 

565, 566 8. Di pòs i t s  i  f i ances  cons t i t uït s  a cur t  t er mi ni  0,00 0,00 
(593), (594), (595), 

(596) 9. ���������� 0,00 0,00 
(597), (598)   0,00 0,00 

57 VI. Tresoreria 112.736,98 7.167,34 
480, 580 VII. Ajustaments per periodificació 0,00 0,00 

        

  TOTALGENERAL (A+B+C+D+E) 476.287,87 63.528,23 
        

 Volem destacar a l’actiu algunes partides per tal de donar explicació dels 
moviments que hem fet durant aquest any.  
 
 Hi tenim al balanç una partida de 103.620,19 que pertany a una inversió que 
estem duent a terme, la construcció d’una nau on poder desenvolupar les 
activitats, entre altres, de manipulats de hortalisses, fusteria, jardineria, etc ... 
Les nostres previsions són acabar la nau el primer trimestre del 2004. Hi ha 
hagut un fort increment de l’immoblitzat degut a diverses compres i al traspàs per 
part d’un dels patrons, tal com indiquen la documentació annexa que adjuntem.  
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COMPTES PASSIU 31�����2003 31�����2002 

        

  A. Fons propis 166.678,49 61.677,41 
100 I. Fons dotacionals 123.496,34 61.145,50 
101 II. Fons especials 0,00 0,00 
111 III. Reserva de revaloració 0,00 0,00 

  IV. Excedents d'exercicis anteriors 0,00 0,00 
120 1. �������� 0,00 0,00 
(121) 2. ��������� �������� �'��������� ��������� 0,00 0,00 
124 V. Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals 0,00 0,00 
129 VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 43.182,15 531,91 

  B. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 146.016,61 0,00 
130, 131 1. �����������, ��������� � ������� �� ������� 146.016,61 0,00 

136 2. Di f er ènci es  pos i t i ves  de canvi  0,00 0,00 
135 3. ������ ��������� � ���������� �� �������� ��������� 0,00 0,00 

  C. Provisions per a riscos i despeses 0,00 0,00 
140 1. ���������� ��� � �������� � ����������� �������� 0,00 0,00 
141 2. ���������� ��� � �������� 0,00 0,00 

142, 143 3. ������ ���������� 0,00 0,00 
144 4. Fons  de r ever s i ó 0,00 0,00 

145 
5. Pr ovi s i ó per  a r epar aci ons  i  conser vaci ó de béns , del  pat r i moni  cul t u-

ral 0,00 0,00 

  D. Creditors a llarg termini 0,00 0,00 
170 I. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 

  II. Deutes amb entitats del grup associades 0,00 0,00 
160, 161 1. ������ ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
162, 163 2. Deut es  amb ent i t at s  de cr èdi t  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 
164, 165 3. Pr oveïdor s  d'i mmobi l i t zat , ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 

  III. Altres creditors 0,00 0,00 
174 1. ������ ������������ ��� ������� � ����� 0,00 0,00 

171, 172, 173 2. ������ ������ 0,00 0,00 
180, 185 3. Fi ances  i  di pòs i t s  r ebut s  a l l ar g t er mi ni  0,00 0,00 

  IV. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0,00 0,00 
248, 249 1. �� ��������� ���������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 

259 2. �'������ �������� 0,00 0,00 

Passiu a 31 desembre de 2003 
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 Volem destacar al passiu algunes partides per tal de donar explicació dels 
moviments que hem fet durant aquest any.  
 
 Al passiu també hem de destacar el fet l’existència d’una partida de 
subvencions que ens han concedit de 100.000 euros que hem d’aplicar l’any 
2004 per  al  pr oj ect e de mani pul at s  i  di pòs i t s  de r eapr of i t ament  de l ’ai gua . 
 
 Tenim també concedit un crèdit per a l’Institut Català de Finances de 180.300,- 
euros amb data de 23 de desembre. A data de 31 de desembre no hem utilitzat 
cap part d’aquest crèdit. 

  E. Creditors a curt termini 163.592,77 1.850,82 

  I. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 
520 1. Pr ès t ecs  i  al t r es  deut es  0,00 0,00 
526 2. ������ ��� ���������� 0,00 0,00 

  II. Deutes amb entitats del grup associades 0,00 0,00 
402, 403 1. Pr oveïdor s , ent i t at s  del  gr up i  associ ades . 0,00 0,00 
510, 511 2. ������ ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
512, 513 3. Deut es  amb ent i t at s  de cr èdi t  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 
514, 515 4. Pr oveïdor s  d'i mmobi l i t zat , ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 
516, 517 5. ���������� �� ������ ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
551, 552 6. ������ ������� ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 

412 III. Beneficiaris, creditors 0,00 0,00 

  IV. Proveïdors i altres creditors 163.592,77 1.850,82 
448 1. �������� �'������� 0,00 0,00 

400, (406), 410 2. ������ ��� ������� � ����������� �� �������. 104.440,86 1.595,88 
401, 411, 524 3. ������ ������������� ��� ������� � ����� 0,00 0,00 

475, 476, 477, 479 4. Admi ni s t r aci ons  públ i ques  8.097,11 22,44 
521, 523, 527 5. ������ ������ 43.088,59 0,00 
553, 555, 556       

465 6. ������������� �������� �� �������� 7.966,21 232,50 
512, 561 7. Fi ances  i  di pòs i t s  r ebut s  a cur t  t er mi ni  0,00 0,00 

499 V. Provisions per a altres operacions de les activitats 0,00 0,00 
485, 585 VI. Ajustaments per periodificació 0,00 0,00 

        
  TOTALGENERAL (A+B+C+D+E) 476.287,87 63.528,23 
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COMPTES DEURE 31�����2003 31�����2002 

  A) DESPESES 529.924,22 10.215,23 

  1 ����� ��������� � ������ �������� 0,00 0,00 
650, 651, 652 a) Ajuts concedits 0,00 0,00 

653, 654 b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici      

  de càrrec de patró 0,00 0,00 
(728) c) Reintegrament d'ajuts i assignacions 0,00 0,00 

  2. ���������������� 236.632,87 865,99 
600,(608),(609)*,610* a) Consum de mercaderies 217.230,35 137,50 
601, 602, (605), (609)* b) Consum de matèries primeres i altres matèries     

611*, 612* consumibles 19.402,52 728,49 
607 c) Altres despeses externes 0,00 0,00 
71 3. Reducci ó d'exi s t ènci es  de pr oduct es  acabat s  en     

  curs de fabricació 0,00 0,00 

  4. �������� �� �������� 182.145,20 255,22 
640, 641 a) Sous, salaris i assimilats disminuit 119.840,75 237,61 

642, 643, 649 b) Càrregues socials personal disminuit   17,61 
640, 642 a) Sous, salaris i assimilats 48.175,24 -202,39 

642, 643, 650 b) Càrregues socials 14.129,21 -422,39 
68 5. ��������� ��� � �������������� �'������������ 13.911,52 5.557,76 

  6. ������ �������� 97.234,62 3.536,26 
62 a) Serveis exteriors 97.228,12 3.347,10 

631, 634, (636), (639) b) Tributs 6,50 189,16 
659 c) Altres pèrdues de gestió corrent 0,00 0,00 
690 d) Dotació a fons de reversió 0,00 0,00 

655, 693, 694 7. Var i aci ó de l es  pr ovi s i ons  de l es  act i vi t at s  0,00 0,00 
695, (793), (794)       

  I. RESULTATS POSITIUS D'EXPLOTACIÓ     

  (�1+�2+�3+�4��1��2��3��4��5��6��7) 43.124,80 530,24 

        

  8. �������� ���������� � �������� ����������� 0,01 0,00 
662,663 a) Per interessos de deutes 0,00 0,00 

664, 665, 669 b) Altes despeses financeres 0,01 0,00 
668, 667 c) Pèrdues d'inversions financeres 0,00 0,00 

6963, 6965, 6968 9. Var i aci ó de l es  pr ovi s i ons  d'i nver s i ons  f i nancer es  0,00 0,00 
697, 698, 699       

(7953), (7965), (7955)       
(797), (793), (799)       

663 10. Di f er ènci es  negat i ves  de capi t al  0,00 0,00 
        

Despeses a 31 desembre de 2003 
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  II. RESULTATS FINANCERS  POSITIUS 57,35 1,67 

  (�5+�6+�7��8��9��10)     
  III. RESULTATS POSITIUS DE LES ACTIVITATS     
  ORDINÀRIES     

  (��+����������) 43.182,15 531,91 

        
691, 692, 6960, 6961 11. Var i aci ó de l es  pr ovi s i ons  de l 'i mmobi l i t zat      

(791), (792), (7960), (7961) immaterial, material i de les participacions a llarg      

  termini de socetats mercantils de grup i associades 0,00 0,00 
670, 671, 672, 673 12. Pèr dues  pr ocedent s  de l 'i mmobi l i t zat  i mmat er i al      

  i material i de les participacions a llarg termini     

  de societats mercantils del grup associades 0,00 0,00 
678 13. Despeses  ext r aor di nàr i es  0,00 0,00 
679 14. Despeses  i  pèr dues  d'al t r es  exer ci ci s  0,00 0,00 

        
  IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS     

  (�8+�9+�7+�10��11��12��13��14) 0,00 0,00 

  VI. RESULTATS POSITIUS ABANS D'IMPOSTOS     

  (����+�����������) 43.182,15 531,91 

        
630*, 633, (638) 15. ������ ����� ��������� 0,00 0,00 

  16. ������ �������� 0,00 0,00 

        
  VI. EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI     

  (�������)     

  (����15��16) 43.182,15 531,91 
        

 La nostra previsió de despeses havia estat de 330.439,75 .– euros i en realitat 
hem assolit la xifra de 529.924,22.Ð eur os  amb un augment  de un 60%. També ha augment at  
el benefici que correspon quasi be a les subvencions que hem rebudes, més les 
subvencions que hem traspasat a l’exercici de 42.142,57.– euros. 
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COMPTES HAVER 31�����2003 31�����2002 

        

  B) INGRESSOS 573.106,37 10.747,14 

  1. I ngr essos  de l a f undaci ó per  l es  act i vi t at s  573.049,01 10.745,47 
720, 721 a) Ingressos per vendes i prestacions de serveis     

  i altres ingressos periódics 530.906,44 2.702,03 
722, 723 b) Ingressos de promocions, patrocinadors i      

  col·laboracions 0,00 0,00 
724 c) Subvencions oficials a les activitats 36.895,82 0,00 

725, 726 d) Subvencions, donacions i llegats imputats al      

  resultat de l'exercici 5.246,75 0,00 
727 e) Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00 8.043,44 
(658) f) Reintegraments de subvencions, donacions i      

  llegats rebuts 0,00 0,00 
71 2. Augment  d'exi s t ènci es  de pr oduct es  acabat s  en      

  curs de fabricació 0,00 0,00 

  3. ������ ��������� 0,00 0,00 
752, 753, 754, 755, 759 a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent   0,00 

793 b) Excés de provisions de riscos i despeses 0,00 0,00 
73 4. Tr ebal l s  ef ect uat s  per  l a f undaci ó per  a l 'i mmobi l i t zat  0,00 0,00 

        
  I. RESULTATS NEGATIUS D'EXPLOTACIÓ     

  (�1+�2+�3+�4+�5+�6+�7��1��2��3��4) 0,00 0,00 

        

  5. ��������� ��������� 0,00 0,00 
760 a) Ingressos de participacions en capital 0,00 0,00 
761 b) Ingressos de renda fixa 0,00 0,00 
762 c) Ingressos de crèdits a llarg termini 0,00 0,00 
763 d) Ingressos de crèdits a curt termini 0,00 0,00 

  6. ������ ���������� � ��������� 57,36 1,67 
765, 769 a) Altres interessos i ingressos 57,36 1,67 

756 b) Beneficis en inversions financeres 0,00 0,00 
768 7. Di f er ènci es  pos i t i ves  de canvi  0,00 0,00 

        

Ingressos a 31 desembre de 2003 
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  II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS     

  (�8+�9+�10��5��6��7) 0,00 0,00 

  III. RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS     
  ORDINÀRIES     

  (��+����������) 0,00 0,00 

        
770, 771, 772, 773 8. Benef i ci s  en al i neaci ó d'i mmobi i l i t zat  i mmat er i al      

  material i de les participacions a llarg termini de      

  societats mercantils de grup i associades 0,00 0,00 

        
778 9. ��������� �������������� 0,00 0,00 
779 10. ��������� � ��������� �'������ ��������� 0,00 0,00 

        
  IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS     

  (�11+�12+�13+�14��8��9��10) 0,00 0,00 

  V. RESULTATS NEGATIUS ABANS D'IMPOSTOS     

  (����+������������) 0,00 0,00 

        
  VI. EXCEDENT NEGATIU DE L'EXERCICI     

  (����������)     

  (��+�15+�16) 0,00 0,00 
        

 La nostra previsió de vendes s’ha vist superada per la realitat havien previst 
una quantitat de 356.680,14.– euros i la realitat ha estat un 60% més alt. 
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COMPTES ACTIU PREVISIONAL 31�����2004 31�����2003 

        
196, 197 A. Fundadors per desemborsaments exigits 0,00 0,00 

  B. Immobilizat 395.749,15 254.415,78 
20 I. Despeses d'establiment 248,32 356,35 

  II. Immobilitzacions immaterials 30.672,08 31.112,61 
210 1. ������� �� ������� � ��������������� 0,00 0,00 

211, 212 2. Concess i ons , pat ent s , l l i cènci es , mar ques  i  s i mi l ar s  0,00 0,00 
213 3. Fons  de comer ç 0,00 0,00 
214 4. Dr et s  de t r aspàs  0,00 0,00 
215 5. Apl i caci ons  i nf or màt i ques  0,00 0,00 
218 6. Dr et s  sobr e béns  cedi t s  en ús  31.553,14 31.553,14 
219 7. �������� 0,00 0,00 
(291) 8. ���������� 0,00 0,00 
(281) 9. �������������� -881,06 -440,53 

  III. Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00 
230 1. ���� �������� 0,00 0,00 
231 2. ������ 0,00 0,00 
232 3. ���������� 0,00 0,00 
233 4. ������ 0,00 0,00 
234 5. Béns  mobl es  0,00 0,00 
239 6. �������� 0,00 0,00 

(2921) 7. ���������� 0,00 0,00 

  IV. Altres immobilitzacions materials 364.281,58 222.399,65 
220, 221 1. �������� � ������������� 232.568,51 0,00 
222, 223 2. I ns t al ·l aci ons  t ècni ques  i  maqui nàr i a 146.609,32 105.086,32 
224, 225 3. Al t r es  i ns t al ·l aci ons , ut i l l at ge i  mobi l i ar i  2.643,76 2.643,76 

226 4. Equi ps  per  a pr ocessament s  d'i nf or maci ó 2.529,20 2.529,20 
229 5. �������� ���������������� �� ���� 0,00 103.620,19 

227,228 6. ����� ������������ 27.365,13 27.365,13 
(2920) 7. ���������� 0,00 0,00 
(282) 8. �������������� -47.434,34 -18.844,95 

  V. Immobilitzacions financeres 547,17 547,17 
240, 241 1. �������������� �� ��������� ���������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
242, 243 2. ������ �� ����� ���� �'�������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
244, 245 3. Cr èdi t s  a ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 

246, 247 
4. ���������� �'���������� ���������� �� �������� ��� ���� � �����
ciades 0,00 0,00 

250, 251, 256 5. ������� �� ������ � ����� ������� 0,00 0,00 
252, 253, 257, 258 6. Al t r es  cr èdi t s  0,00 0,00 

254 7. Cr èdi t s  al s  t r ebal l ador s  empl eat s  0,00 0,00 
260, 265 8. Di pòsi t s  i  f i ances  cons t i t uït s  a l l ar g t er mi ni  547,17 547,17 

(293),(294),(295), 9. ���������� 0,00 0,00 
(296),(297),(298)       

Actiu previsional a 31 desembre de 2004 
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  C. Béns integrants dels fons dotacionals o de fons especials 0,00 0,00 
27 D. Despeses a dsitribuir en diversos exercicis 0,00 0,00 

  E. Actiu circulant 191.752,21 221.872,09 
558 I. Fundadors per desemborsaments exigits 0,00 0,00 

  II. Existències 12.296,32 39.875,45 
30 1. Béns  des t i nat s  a l es  act i vi t at s  12.296,32 12.461,76 

31, 32 2. Pr i mer es  mat èr i es  i  al t r es  apr ovi s i onament s  0,00 0,00 
33, 34 3. ��������� �� ���� � ����������� 0,00 0,00 

35 4. ��������� ������� 0,00 0,00 
36 5. ������������, ������� � ��������� ���������� 0,00 0,00 
407 6. �������� 0,00 27.413,69 
(39) 7. ���������� 0,00 0,00 

446, 447, (495) III. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats 0,00 0,00 

  IV. Altres deutors 73.240,87 69.259,66 
551, 552 1. �������� ��� ���� � ����������, ������� 0,00 0,00 

440, 441, 445, 553 2. ������� �������� 59.804,99 58.063,10 
480, 464 3. ������������ �������� 0,00 0,00 

470, 471, 472, 473, 
474 4. Admi ni s t r aci ons  públ i ques  13.435,87 11.196,56 

(490), (493), (494) 5. ���������� 0,00 0,00 

  V. Inversions financeres temporals 0,00 0,00 

530, 531, (538), (539) 1. �������������� �� ��������� ���������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
532, 533 2. ������ �� ����� ���� �'�������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
534, 535 3. Cr èdi t s  a ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 

536, 537 
4. ���������� �'���������� ���������� �� �������� ��� ���� � �����
ciades 0,00 0,00 

540, 541, 545, (549) 5. ������� �� ������ � ���� ������� 0,00 0,00 
544 6. Cr èdi t s  al s  t r ebal l ador s  empl eat s  0,00 0,00 

542, 543, 545, 547, 
548 7. Al t r es  cr èdi t s  0,00 0,00 

565, 566 8. Di pòsi t s  i  f i ances  cons t i t uït s  a cur t  t er mi ni  0,00 0,00 
(593), (594), (595), 

(596) 9. ���������� 0,00 0,00 
(597), (598)   0,00 0,00 

57 VI. Tresoreria 109.192,28 112.736,98 
480, 580 VII. Ajustaments per periodificació 0,00 0,00 

        

  TOTALGENERAL (A+B+C+D+E) 590.478,62 476.287,87 
        



BALANÇ 2004 

Centre Especial de Treball El Molí d’en Puigvert 22 

COMPTES PASSIU PREVISIONAL 31�����2004 31�����2003 

        

  A. Fons propis 165.127,32 166.678,49 
100 I. Fons dotacionals 123.496,34 123.496,34 
101 II. Fons especials 0,00 0,00 
111 III. Reserva de revaloració 0,00 0,00 

  IV. Excedents d'exercicis anteriors 0,00 0,00 
120 1. �������� 0,00 0,00 
(121) 2. ��������� �������� �'��������� ��������� 0,00 0,00 
124 V. Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals 0,00 0,00 

129 VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 41.630,98 43.182,15 

  B. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 298.502,12 146.016,61 
130, 131 1. �����������, ��������� � ������� �� ������� 298.502,12 146.016,61 

136 2. Di f er ènci es  pos i t i ves  de canvi  0,00 0,00 
135 3. ������ ��������� � ���������� �� �������� ��������� 0,00 0,00 

  C. Provisions per a riscos i despeses 0,00 0,00 
140 1. ���������� ��� � �������� � ����������� �������� 0,00 0,00 
141 2. ���������� ��� � �������� 0,00 0,00 

142, 143 3. ������ ���������� 0,00 0,00 
144 4. Fons  de r ever s i ó 0,00 0,00 

145 
5. Pr ovi s i ó per  a r epar aci ons  i  conser vaci ó de béns , del  pat r i moni  cul t u-

ral 0,00 0,00 

  D. Creditors a llarg termini 0,00 0,00 
170 I. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 

  II. Deutes amb entitats del grup associades 0,00 0,00 
160, 161 1. ������ ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
162, 163 2. Deut es  amb ent i t at s  de cr èdi t  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 
164, 165 3. Pr oveïdor s  d'i mmobi l i t zat , ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 

  III. Altres creditors 0,00 0,00 
174 1. ������ ������������ ��� ������� � ����� 0,00 0,00 

171, 172, 173 2. ������ ������ 0,00 0,00 
180, 185 3. Fi ances  i  di pòs i t s  r ebut s  a l l ar g t er mi ni  0,00 0,00 

  IV. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0,00 0,00 
248, 249 1. �� ��������� ���������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 

259 2. �'������ �������� 0,00 0,00 

Passiu a 31 desembre de 2004 
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  E. Creditors a curt termini 126.849,18 163.592,77 

  I. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 
520 1. Pr ès t ecs  i  al t r es  deut es  0,00 0,00 
526 2. ������ ��� ���������� 0,00 0,00 

  II. Deutes amb entitats del grup associades 0,00 0,00 
402, 403 1. Pr oveïdor s , ent i t at s  del  gr up i  associ ades . 0,00 0,00 
510, 511 2. ������ ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
512, 513 3. Deut es  amb ent i t at s  de cr èdi t  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 
514, 515 4. Pr oveïdor s  d'i mmobi l i t zat , ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 
516, 517 5. ���������� �� ������ ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
551, 552 6. ������ ������� ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 

412 III. Beneficiaris, creditors 0,00 0,00 

  IV. Proveïdors i altres creditors 126.849,18 163.592,77 
448 1. �������� �'������� 0,00 0,00 

400, (406), 410 2. ������ ��� ������� � ����������� �� �������. 107.573,20 104.440,86 
401, 411, 524 3. ������ ������������� ��� ������� � ����� 0,00 0,00 
475, 476, 477, 

479 4. Admi ni s t r aci ons  públ i ques  9.716,53 8.097,11 
521, 523, 527 5. ������ ������ 0,00 43.088,59 
553, 555, 556       

465 6. ������������� �������� �� �������� 9.559,45 7.966,21 
512, 561 7. Fi ances  i  di pòs i t s  r ebut s  a cur t  t er mi ni  0,00 0,00 

499 V. Provisions per a altres operacions de les activitats 0,00 0,00 
485, 585 VI. Ajustaments per periodificació 0,00 0,00 

        

  TOTALGENERAL (A+B+C+D+E) 590.478,62 476.287,87 
        

 En les previsions de l’any 2004 hem tingut en compte que ja tenim acabada la 
nau que estem construint  i la introduïm al nostre actiu i la màquina de 
manipulats d’horta. Les nostres previsions són que a meitat de l’any 2004 rebrem 
la subvenció per la creació de llocs de treball i per tant hem calculat que aquesta 
subvenció podrem pagar el crèdit que tenim atorgat per l’Institut Català de 
Finances que ens està permeten poder tirar endavant el nostres projectes. 
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 ������� DEURE PREVISIONAL 31�����2004 31�����2003 

  A) DESPESES 661.074,27 529.924,22 

  1 ����� ��������� � ������ �������� 0,00 0,00 
650, 651, 652 a) Ajuts concedits 0,00 0,00 

653, 654 b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici      

  de càrrec de patró 0,00 0,00 
(728) c) Reintegrament d'ajuts i assignacions 0,00 0,00 

  2. ���������������� 251.374,89 236.632,87 
600,(608),(609)*,610* a) Consum de mercaderies 228.091,87 217.230,35 
601, 602, (605), (609)* b) Consum de matèries primeres i altres matèries     

611*, 612* consumibles 23.283,02 19.402,52 
607 c) Altres despeses externes 0,00 0,00 
71 3. Reducci ó d'exi s t ènci es  de pr oduct es  acabat s  en     

  curs de fabricació 0,00 0,00 

  4. �������� �� �������� 262.628,25 182.145,20 
640, 641 a) Sous, salaris i assimilats disminuit 175.462,09 119.840,75 

642, 643, 649 b) Càrregues socials personal disminuit     
640, 642 a) Sous, salaris i assimilats 67.645,26 48.175,24 

642, 643, 650 b) Càrregues socials 19.520,90 14.129,21 
68 5. ��������� ��� � �������������� �'������������ 28.589,39 13.911,52 

  6. ������ �������� 115.371,56 97.234,62 
62 a) Serveis exteriors 115.365,06 97.228,12 

631, 634, (636), (639) b) Tributs 6,50 6,50 
659 c) Altres pèrdues de gestió corrent 0,00 0,00 
690 d) Dotació a fons de reversió 0,00 0,00 

655, 693, 694 7. Var i aci ó de l es  pr ovi s i ons  de l es  act i vi t at s  0,00 0,00 
695, (793), (794)       

  I. RESULTATS POSITIUS D'EXPLOTACIÓ     

  (�1+�2+�3+�4��1��2��3��4��5��6��7) 44.682,08 43.124,80 

        

  8. �������� ���������� � �������� ����������� 3.110,18 0,01 
662,663 a) Per interessos de deutes 3.110,18 0,00 

664, 665, 669 b) Altes despeses financeres 0,00 0,01 
668, 667 c) Pèrdues d'inversions financeres 0,00 0,00 

6963, 6965, 6968 9. Var i aci ó de l es  pr ovi s i ons  d'i nver s i ons  f i nancer es  0,00 0,00 
697, 698, 699       

(7953), (7965), (7955)       
(797), (793), (799)       

663 10. Di f er ènci es  negat i ves  de capi t al  0,00 0,00 

        

  II. RESULTATS FINANCERS  POSITIUS 0,00 57,35 

  (�5+�6+�7��8��9��10)     
  III. RESULTATS POSITIUS DE LES ACTIVITATS     
  ORDINÀRIES     

  (��+����������) 41.630,98 43.182,15 
        

Despeses previsionals a 31 desembre de 2004 
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691, 692, 6960, 6961 11. Var i aci ó de l es  pr ovi s i ons  de l 'i mmobi l i t zat      

(791), (792), (7960), (7961) immaterial, material i de les participacions a llarg      

  termini de socetats mercantils de grup i associades 0,00 0,00 
670, 671, 672, 673 12. Pèr dues  pr ocedent s  de l 'i mmobi l i t zat  i mmat er i al      

  i material i de les participacions a llarg termini     

  de societats mercantils del grup associades 0,00 0,00 
678 13. Despeses  ext r aor di nàr i es  0,00 0,00 
679 14. Despeses  i  pèr dues  d'al t r es  exer ci ci s  0,00 0,00 

        
  IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS     

  (�8+�9+�7+�10��11��12��13��14) 0,00 0,00 

  VI. RESULTATS POSITIUS ABANS D'IMPOSTOS     

  (����+�����������) 41.630,98 43.182,15 

        
630*, 633, (638) 15. ������ ����� ��������� 0,00 0,00 

  16. ������ �������� 0,00 0,00 

        
  VI. EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI     

  (�������)     

  (����15��16) 41.630,98 43.182,15 
        

  Les  nos t r es  pr evi s i ons  de despeses  t enen com a base del  càl cul  s i s  per sones  
més i un monitor així com un augment del 3% de tots els sous que paguen. En 
referència a altres despeses i serveis exteriors hem previst un augment 
d’aproximadament un 20% per l’augment que tenim de facturació i el consum de 
mercaderies hem previst un augment del 5%. El càlcul dels interessos han estat 
mig any per la quantitat total que tenim a un interès del 3,45%. 
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 ������� HAVER PREVISIONAL 31�����2004 31�����2003 

        

  B) INGRESSOS 702.705,25 573.106,37 

  1. I ngr essos  de l a f undaci ó per  l es  act i vi t at s  702.646,17 573.049,01 
720, 721 a) Ingressos per vendes i prestacions de serveis     

  i altres ingressos periódics 641.514,67 530.906,44 
722, 723 b) Ingressos de promocions, patrocinadors i      

  col·laboracions 0,00 0,00 
724 c) Subvencions oficials a les activitats 44.274,98 36.895,82 

725, 726 d) Subvencions, donacions i llegats imputats al      

  resultat de l'exercici 16.856,52 5.246,75 
727 e) Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00 0,00 
(658) f) Reintegraments de subvencions, donacions i      

  llegats rebuts 0,00 0,00 
71 2. Augment  d'exi s t ènci es  de pr oduct es  acabat s  en      

  curs de fabricació 0,00 0,00 

  3. ������ ��������� 0,00 0,00 
752, 753, 754, 755, 759 a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent   0,00 

793 b) Excés de provisions de riscos i despeses 0,00 0,00 
73 4. Tr ebal l s  ef ect uat s  per  l a f undaci ó per  a l 'i mmobi l i t zat  0,00 0,00 

        
  I. RESULTATS NEGATIUS D'EXPLOTACIÓ     

  (�1+�2+�3+�4+�5+�6+�7��1��2��3��4) 0,00 0,00 

        

  5. ��������� ��������� 0,00 0,00 
760 a) Ingressos de participacions en capital 0,00 0,00 
761 b) Ingressos de renda fixa 0,00 0,00 
762 c) Ingressos de crèdits a llarg termini 0,00 0,00 
763 d) Ingressos de crèdits a curt termini 0,00 0,00 

  6. ������ ���������� � ��������� 59,08 57,36 
765, 769 a) Altres interessos i ingressos 59,08 57,36 

756 b) Beneficis en inversions financeres 0,00 0,00 
768 7. Di f er ènci es  pos i t i ves  de canvi  0,00 0,00 

        

Ingressos previsionals a 31 desembre de 2004 
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  Les  nos t r es  pr evi s i ons  d’i ngr essos  t enen com a base un augment  del  3% de l a 
facturació de les unitats de negoci que ja tenim un augment per les noves unitats 
de negoci, conveni amb l’ajuntament de Blanes i els manipulats d’horta 
d’aproximadament 95.000.– euros. 

  II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS     

  (�8+�9+�10��5��6��7) 3.051,10 0,00 

  III. RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS     
  ORDINÀRIES     

  (��+����������) 0,00 0,00 

        
770, 771, 772, 773 8. Benef i ci s  en al i neaci ó d'i mmobi i l i t zat  i mmat er i al      

  material i de les participacions a llarg termini de      

  societats mercantils de grup i associades 0,00 0,00 

        
778 9. ��������� �������������� 0,00 0,00 
779 10. ��������� � ��������� �'������ ��������� 0,00 0,00 

        
  IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS     

  (�11+�12+�13+�14��8��9��10) 0,00 0,00 

  V. RESULTATS NEGATIUS ABANS D'IMPOSTOS     

  (����+������������) 0,00 0,00 

        
  VI. EXCEDENT NEGATIU DE L'EXERCICI     

  (����������)     

  (��+�15+�16) 0,00 0,00 
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196, 197 A. Fundadors per desemborsaments exigits 0,00 0,00 

  B. Immobilizat 366.611,20 395.749,15 
20 I. Despeses d'establiment 140,29 248,32 

  II. Immobilitzacions immaterials 30.231,55 30.672,08 
210 1. ������� �� ������� � ��������������� 0,00 0,00 

211, 212 2. Concess i ons , pat ent s , l l i cènci es , mar ques  i  s i mi l ar s  0,00 0,00 
213 3. Fons  de comer ç 0,00 0,00 
214 4. Dr et s  de t r aspàs  0,00 0,00 
215 5. Apl i caci ons  i nf or màt i ques  0,00 0,00 
218 6. Dr et s  sobr e béns  cedi t s  en ús  31.553,14 31.553,14 
219 7. �������� 0,00 0,00 
(291) 8. ���������� 0,00 0,00 
(281) 9. �������������� -1.321,59 -881,06 

  III. Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00 
230 1. ���� �������� 0,00 0,00 
231 2. ������ 0,00 0,00 
232 3. ���������� 0,00 0,00 
233 4. ������ 0,00 0,00 
234 5. Béns  mobl es  0,00 0,00 
239 6. �������� 0,00 0,00 

(2921) 7. ���������� 0,00 0,00 

  IV. Altres immobilitzacions materials 335.692,19 364.281,58 
220, 221 1. �������� � ������������� 232.568,51 232.568,51 
222, 223 2. I ns t al ·l aci ons  t ècni ques  i  maqui nàr i a 146.609,32 146.609,32 
224, 225 3. Al t r es  i ns t al ·l aci ons , ut i l l at ge i  mobi l i ar i  2.643,76 2.643,76 

226 4. Equi ps  per  a pr ocessament s  d'i nf or maci ó 2.529,20 2.529,20 
229 5. �������� ���������������� �� ���� 0,00 0,00 

227,228 6. ����� ������������ 27.365,13 27.365,13 
(2920) 7. ���������� 0,00 0,00 
(282) 8. �������������� -76.023,73 -47.434,34 

  V. Immobilitzacions financeres 547,17 547,17 
240, 241 1. �������������� �� ��������� ���������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
242, 243 2. ������ �� ����� ���� �'�������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
244, 245 3. Cr èdi t s  a ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 

246, 247 
4. ���������� �'���������� ���������� �� �������� ��� ���� � �����
ciades 0,00 0,00 

250, 251, 256 5. ������� �� ������ � ����� ������� 0,00 0,00 
252, 253, 257, 258 6. Al t r es  cr èdi t s  0,00 0,00 

254 7. Cr èdi t s  al s  t r ebal l ador s  empl eat s  0,00 0,00 
260, 265 8. Di pòsi t s  i  f i ances  cons t i t uït s  a l l ar g t er mi ni  547,17 547,17 

(293),(294),(295), 9. ���������� 0,00 0,00 
(296),(297),(298)     0,00 

Actiu previsionals a 31 desembre de 2005 
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  C. Béns integrants dels fons dotacionals o de fons especials 0,00 0,00 
27 D. Despeses a dsitribuir en diversos exercicis 0,00 0,00 

  E. Actiu circulant 197.444,24 191.752,21 
558 I. Fundadors per desemborsaments exigits 0,00 0,00 

  II. Existències 8.719,92 12.296,32 
30 1. Béns  des t i nat s  a l es  act i vi t at s  8.719,92 12.296,32 

31, 32 2. Pr i mer es  mat èr i es  i  al t r es  apr ovi s i onament s  0,00 0,00 
33, 34 3. ��������� �� ���� � ����������� 0,00 0,00 

35 4. ��������� ������� 0,00 0,00 
36 5. ������������, ������� � ��������� ���������� 0,00 0,00 
407 6. �������� 0,00 0,00 
(39) 7. ���������� 0,00 0,00 

446, 447, (495) III. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats 0,00 0,00 

  IV. Altres deutors 77.722,19 73.240,87 
551, 552 1. �������� ��� ���� � ����������, ������� 0,00 0,00 

440, 441, 445, 553 2. ������� �������� 61.599,14 59.804,99 
480, 464 3. ������������ �������� 0,00 0,00 

470, 471, 472, 473, 
474 4. Admi ni s t r aci ons  públ i ques  16.123,05 13.435,87 

(490), (493), (494) 5. ���������� 0,00 0,00 

  V. Inversions financeres temporals 0,00 0,00 
530, 531, (538), 

(539) 1. �������������� �� ��������� ���������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
532, 533 2. ������ �� ����� ���� �'�������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
534, 535 3. Cr èdi t s  a ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 

536, 537 
4. ���������� �'���������� ���������� �� �������� ��� ���� � �����
ciades 0,00 0,00 

540, 541, 545, 
(549) 5. ������� �� ������ � ���� ������� 0,00 0,00 
544 6. Cr èdi t s  al s  t r ebal l ador s  empl eat s  0,00 0,00 

542, 543, 545, 547, 
548 7. Al t r es  cr èdi t s  0,00 0,00 

565, 566 8. Di pòsi t s  i  f i ances  cons t i t uït s  a cur t  t er mi ni  0,00 0,00 
(593), (594), (595), 

(596) 9. ���������� 0,00 0,00 
(597), (598)       

57 VI. Tresoreria 114.421,13 109.192,28 
480, 580 VII. Ajustaments per periodificació 0,00 0,00 

        

  TOTALGENERAL (A+B+C+D+E) 567.474,44 590.478,62 
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COMPTES PASSIU PREVISIONAL 31�����2005 EXERCICI 2004 
        

  A. Fons propis 153.360,58 165.127,32 
100 I. Fons dotacionals 123.496,34 123.496,34 
101 II. Fons especials 0,00 0,00 
111 III. Reserva de revaloració 0,00 0,00 

  IV. Excedents d'exercicis anteriors 0,00 0,00 
120 1. �������� 0,00 0,00 
(121) 2. ��������� �������� �'��������� ��������� 0,00 0,00 
124 V. Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals 0,00 0,00 
129 VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 29.864,24 41.630,98 

  B. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 281.645,60 298.502,12 
130, 131 1. �����������, ��������� � ������� �� ������� 281.645,60 298.502,12 

136 2. Di f er ènci es  pos i t i ves  de canvi  0,00 0,00 
135 3. ������ ��������� � ���������� �� �������� ��������� 0,00 0,00 

  C. Provisions per a riscos i despeses 0,00 0,00 
140 1. ���������� ��� � �������� � ����������� �������� 0,00 0,00 
141 2. ���������� ��� � �������� 0,00 0,00 

142, 143 3. ������ ���������� 0,00 0,00 
144 4. Fons  de r ever s i ó 0,00 0,00 

145 
5. Pr ovi s i ó per  a r epar aci ons  i  conser vaci ó de béns , del  pat r i moni  cul t u-

ral 0,00 0,00 

  D. Creditors a llarg termini 0,00 0,00 
170 I. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 

  II. Deutes amb entitats del grup associades 0,00 0,00 
160, 161 1. ������ ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
162, 163 2. Deut es  amb ent i t at s  de cr èdi t  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 
164, 165 3. Pr oveïdor s  d'i mmobi l i t zat , ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 

  III. Altres creditors 0,00 0,00 
174 1. ������ ������������ ��� ������� � ����� 0,00 0,00 

171, 172, 173 2. ������ ������ 0,00 0,00 
180, 185 3. Fi ances  i  di pòs i t s  r ebut s  a l l ar g t er mi ni  0,00 0,00 

  IV. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0,00 0,00 
248, 249 1. �� ��������� ���������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 

259 2. �'������ �������� 0,00 0,00 

  E. Creditors a curt termini 132.468,26 126.849,18 

  I. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 
520 1. Pr ès t ecs  i  al t r es  deut es  0,00 0,00 
526 2. ������ ��� ���������� 0,00 0,00 

Passiu previsional a 31 desembre de 2005 
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  Dur ant  l ’any 2005 no t eni m pr evi s t  gr ans  canvi s  j a que pr et enem mant eni r  el  
volum de negocis que tenim previst per a aquest any i que no hi hagi grans 
canvis a nivell d’actiu i passiu. 

  II. Deutes amb entitats del grup associades 0,00 0,00 
402, 403 1. Pr oveïdor s , ent i t at s  del  gr up i  associ ades . 0,00 0,00 
510, 511 2. ������ ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
512, 513 3. Deut es  amb ent i t at s  de cr èdi t  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 
514, 515 4. Pr oveïdor s  d'i mmobi l i t zat , ent i t at s  del  gr up i  associ ades  0,00 0,00 
516, 517 5. ���������� �� ������ ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 
551, 552 6. ������ ������� ��� �������� ��� ���� � ���������� 0,00 0,00 

412 III. Beneficiaris, creditors 0,00 0,00 

  IV. Proveïdors i altres creditors 132.468,26 126.849,18 
448 1. �������� �'������� 0,00 0,00 

400, (406), 410 2. ������ ��� ������� � ����������� �� �������. 110.800,40 107.573,20 
401, 411, 524 3. ������ ������������� ��� ������� � ����� 0,00 0,00 

475, 476, 477, 479 4. Admi ni s t r aci ons  públ i ques  11.659,84 9.716,53 
521, 523, 527 5. ������ ������ 0,00 0,00 
553, 555, 556       

465 6. ������������� �������� �� �������� 10.008,03 9.559,45 
512, 561 7. Fi ances  i  di pòs i t s  r ebut s  a cur t  t er mi ni  0,00 0,00 

499 V. Provisions per a altres operacions de les activitats 0,00 0,00 
485, 585 VI. Ajustaments per periodificació 0,00 0,00 

        

  TOTALGENERAL (A+B+C+D+E) 567.474,44 590.478,62 
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Despeses previsionals a 31 desembre de 2005 

COMPTES DEURE PREVISIONAL 31�����2005 31�����2004 

  A) DESPESES 672.841,73 661.074,27 

  1 ����� ��������� � ������ �������� 0,00 0,00 
650, 651, 652 a) Ajuts concedits 0,00 0,00 

653, 654 b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici      

  de càrrec de patró 0,00 0,00 
(728) c) Reintegrament d'ajuts i assignacions 0,00 0,00 

  2. ���������������� 254.919,23 251.374,89 
600,(608),(609)*,610* a) Consum de mercaderies 234.934,63 228.091,87 
601, 602, (605), (609)* b) Consum de matèries primeres i altres matèries     

611*, 612* consumibles 19.984,60 23.283,02 
607 c) Altres despeses externes 0,00 0,00 
71 3. Reducci ó d'exi s t ènci es  de pr oduct es  acabat s  en     

  curs de fabricació 0,00 0,00 

  4. �������� �� �������� 270.507,10 262.628,25 
640, 641 a) Sous, salaris i assimilats disminuit 180.725,95 175.462,09 

642, 643, 649 b) Càrregues socials personal disminuit     
640, 642 a) Sous, salaris i assimilats 69.674,62 67.645,26 

642, 643, 650 b) Càrregues socials 20.106,53 19.520,90 
68 5. ��������� ��� � �������������� �'������������ 28.589,39 28.589,39 

  6. ������ �������� 118.826,01 115.371,56 
62 a) Serveis exteriors 118.826,01 115.365,06 

631, 634, (636), (639) b) Tributs 0,00 6,50 
659 c) Altres pèrdues de gestió corrent 0,00 0,00 
690 d) Dotació a fons de reversió 0,00 0,00 

655, 693, 694 7. Var i aci ó de l es  pr ovi s i ons  de l es  act i vi t at s  0,00 0,00 
695, (793), (794)       

  I. RESULTATS POSITIUS D'EXPLOTACIÓ     

  (�1+�2+�3+�4��1��2��3��4��5��6��7) 29.864,24 44.682,08 

        

  8. �������� ���������� � �������� ����������� 0,00 3.110,18 
662,663 a) Per interessos de deutes 0,00 3.110,18 

664, 665, 669 b) Altes despeses financeres 0,00 0,00 
668, 667 c) Pèrdues d'inversions financeres 0,00 0,00 

6963, 6965, 6968 9. Var i aci ó de l es  pr ovi s i ons  d'i nver s i ons  f i nancer es  0,00 0,00 
697, 698, 699   0,00   

(7953), (7965), (7955)       
(797), (793), (799)       

663 10. Di f er ènci es  negat i ves  de capi t al  0,00 0,00 
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  ��� ������� ���������� �� �������� ����� ��� � ���� �� ������� ��������� 
del 3 % en totes les despeses, tant de personal com d’altres. 

  II. RESULTATS FINANCERS  POSITIUS 59,80 57,35 

  (�5+�6+�7��8��9��10)     

  III. RESULTATS POSITIUS DE LES ACTIVITATS     

  ORDINÀRIES     

  (��+����������) 29.864,24 41.630,08 

        
691, 692, 6960, 6961 11. Var i aci ó de l es  pr ovi s i ons  de l 'i mmobi l i t zat      

(791), (792), (7960), (7961) immaterial, material i de les participacions a llarg      

  termini de socetats mercantils de grup i associades 0,00 0,00 
670, 671, 672, 673 12. Pèr dues  pr ocedent s  de l 'i mmobi l i t zat  i mmat er i al      

  i material i de les participacions a llarg termini     

  de societats mercantils del grup associades 0,00 0,00 
678 13. Despeses  ext r aor di nàr i es  0,00 0,00 
679 14. Despeses  i  pèr dues  d'al t r es  exer ci ci s  0,00 0,00 

        

  IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS     

  (�8+�9+�7+�10��11��12��13��14) 0,00 0,00 

  VI. RESULTATS POSITIUS ABANS D'IMPOSTOS     

  (����+�����������) 29.864,24 41.630,08 

        
630*, 633, (638) 15. ������ ����� ��������� 0,00 0,00 

  16. ������ �������� 0,00 0,00 

        

  VI. EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI     

  (�������)     

  (����15��16) 29.864,24 41.630,08 
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Ingressos previsionals a 31 desembre de 2005 

COMPTES HAVER PREVISIONAL 31�����2005 31�����2004 

        

  B) INGRESSOS 723.280,71 702.705,25 

  1. I ngr essos  de l a f undaci ó per  l es  act i vi t at s  723.219,86 702.646,17 
720, 721 a) Ingressos per vendes i prestacions de serveis     

  i altres ingressos periódics 660.760,11 641.514,67 
722, 723 b) Ingressos de promocions, patrocinadors i      

  col·laboracions 0,00 0,00 
724 c) Subvencions oficials a les activitats 45.603,23 44.274,98 

725, 726 d) Subvencions, donacions i llegats imputats al      

  resultat de l'exercici 16.856,52 16.856,52 
727 e) Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00 0,00 
(658) f) Reintegraments de subvencions, donacions i      

  llegats rebuts 0,00 0,00 
71 2. Augment  d'exi s t ènci es  de pr oduct es  acabat s  en      

  curs de fabricació 0,00 0,00 

  3. ������ ��������� 0,00 0,00 
752, 753, 754, 755, 759 a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent   0,00 

793 b) Excés de provisions de riscos i despeses 0,00 0,00 
73 4. Tr ebal l s  ef ect uat s  per  l a f undaci ó per  a l 'i mmobi l i t zat  0,00 0,00 

        
  I. RESULTATS NEGATIUS D'EXPLOTACIÓ     

  (�1+�2+�3+�4+�5+�6+�7��1��2��3��4) 0,00 0,00 

        

  5. ��������� ��������� 0,00 0,00 
760 a) Ingressos de participacions en capital 0,00 0,00 
761 b) Ingressos de renda fixa 0,00 0,00 
762 c) Ingressos de crèdits a llarg termini 0,00 0,00 
763 d) Ingressos de crèdits a curt termini 0,00 0,00 

  6. ������ ���������� � ��������� 60,85 59,08 
765, 769 a) Altres interessos i ingressos 60,85 59,08 

756 b) Beneficis en inversions financeres 0,00 0,00 
768 7. Di f er ènci es  pos i t i ves  de canvi  0,00 0,00 

        
  II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS     

  (�8+�9+�10��5��6��7) 0,00 3.051,11 

  III. RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS     
  ORDINÀRIES     

  (��+����������) 0,00 0,00 
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  Les  nos t r es  pr evi s i ons  d’i ngr essos  es t an cal cul ades  amb un augment  del  3 % 
per les mateixes. 

770, 771, 772, 773 8. Benef i ci s  en al i neaci ó d'i mmobi i l i t zat  i mmat er i al      
  material i de les participacions a llarg termini de      

  societats mercantils de grup i associades 0,00 0,00 

        
778 9. ��������� �������������� 0,00 0,00 
779 10. ��������� � ��������� �'������ ��������� 0,00 0,00 

        
  IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS     

  (�11+�12+�13+�14��8��9��10) 0,00 0,00 

  V. RESULTATS NEGATIUS ABANS D'IMPOSTOS     

  (����+������������) 0,00 0,00 

        
  VI. EXCEDENT NEGATIU DE L'EXERCICI     

  (����������)     

  (��+�15+�16) 0,00 0,00 
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NOUS PROJECTES 

 Per l’any 2004 hem engegat ja un nou projecte que ocupa a sis usuaris amb 
Transtorns Mentals Severs, l’hem anomenat  “Neteja, selecció i envasat de 
productes d’horta”. 

  Aques t  pr oj ect e r epr esent a l a pr i mer a f ase d’un pr oj ect e gl obal  i nt egr al :  
 

Recuperació de terrenys, varietats hortícoles 
autòctones i persones per al manteniment de la 

 ������������������������� ��� ������� 



NOUS PROJECTES 

35 Nous projectes 

 El projecte preveu 
convertir el paisatge que 
rodeja el Molí d’en Puigvert 
(7 hect àr ees ) en un ent or n 
que, per mitjà del treball en 
l’àmbit agroalimentari, 
aporti beneficis reals a la 
zona i ales persones que hi 
són implicades. 
Ho farem afegint, al que ja 
hem realitzat, un pas més 
amb imaginació, creativitat i 
des d’una visió inclusiva i 
global. 

 Consolidació d’empresa amb persones amb Trastorns Mentals Severs per 
mitjà d’un innovador projecte de cultius especialitzats, de cara a ser competitius 
amb procediments de lluita integrada, amb la recuperació de varietats hortícoles 
autòctones per al manteniment de la biodiversitat genètica que aporten, en 
complicitat amb les empreses públiques i privades de la zona, partint sempre de 
la ferma voluntat de fer possible els dos aspectes essencials de la nostra entitat, 
viabilitat social i econòmica, apostant per el respecte profund a la sostenibilitat i 
no només de la terra sinó també a les persones. 
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