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1. ACTIVITAT DE L'ENTITAT 
 

La Fundació Privada Sant Francesc d'Assís, amb domicili social al municipi d’Alella, carrer Ferrer i 
Guàrdia, núm. 9-11, i NIF G08446577, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’11 de febrer de 
1977, davant del Sr. D. Ignacio Zabala Cabello, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona.  
 

La Fundació està inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del  
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 202, i en el Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat  
de Catalunya amb el núm. E00222.  
 

La Fundació té per objecte promoure i fomentar tota classe d’iniciatives i activitats, principalment a 
Catalunya, adreçades a oferir la màxima qualitat en la prestació de serveis sanitaris i socials a persones 
amb aquestes necessitats i especialment a les persones amb discapacitat física i/o intel·lectual. 
 

Amb l’objectiu d’assolir la seva finalitat fundacional, i essent-ne l’única propietària i gestora, la Fundació 
s’ha dotat dels recursos assistencials que seguidament es detallen: 
 

Centre sociosanitari “Can Torras”, ubicat al carrer Ferrer i Guàrdia, núm. 9-11, del municipi d’Alella, 
amb una capacitat màxima de 119 llits i 25 places d’hospital de dia, està inscrit en el Registre de centres, 
serveis i establiments sanitaris de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del 
Departament de Salut amb el núm. H08002255, i forma part de la xarxa de centres d’internament 
d’utilització pública de Catalunya.  La seva finalitat és atendre a persones que precisen d’una atenció 
sanitària continuada.   
 

El Servei Català de la Salut ha contractat per aquest 2015 un total de 12.174 estades de convalescència, 
21.677 de llarga estada i 5.796 d’hospital de dia; en el finançament de les places d’aquestes dos últimes 
tipologies també hi participa el Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personals. 
 

Donat que el nombre de places contractades per l’Administració és sensiblement inferior a la capacitat 
màxima del centre, per a garantir la seva sostenibilitat és imprescindible ajustar tots els recursos 
materials i humans a la contractació vigent en cada exercici.   
 

En aquest context han estat ateses 643 persones en règim d’internament i 85 d’hospital de dia, amb la 
següent distribució: 
  

 Places públiques de llarga estada   
 · 140 dones  10.957 estades 
 · 143 homes 10.720 estades 
 

 Places públiques de convalescència 
 · 213 dones  7.743 estades 
 · 126 homes 4.419 estades 
 

 Places privades d’internament 
 · 12 dones  188 estades 
 · 9 homes 172 estades 
 

 Places publiques d’hospital de dia 
 · 49 dones  3.321 estades 
 · 36 homes 2.415 estades 

 
 

Residència per a discapacitats intel·lectuals profunds “Les Hortènsies”, ubicada a l’avinguda Sant 

Josep de Calassanç, núm. 57, del municipi d’Alella, amb una capacitat de 156 llits i 12 places de centre 
de dia.  La residència està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya amb el núm. S00203, i el centre 
de dia amb el núm. S02060.  La finalitat d’ambdós serveis és atendre a persones amb discapacitats 
intel·lectuals. 
 

Les 156 places de residència estan contractades amb el Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de 
l’Autonomia Personals, mentre que les 12 de centre de dia es financien mitjançant un conveni pluriennal  
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1. ACTIVITAT DE L'ENTITAT   (cont.) 
 
signat amb la Delegació Territorial de Barcelona del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. 
Al llarg de l’exercici 2015 s’han atès 160 persones en règim d’internament i 12 de centre de dia, amb una 
ocupació del 99,87% de la capacitat de la residència i del 87,80% del recurs d’atenció diürna, essent el 
detall de la seva distribució el següent: 
 

 Suport generalitzat   
 · 73 dones  26.211 estades 
 · 50 homes 17.909 estades 
 

 Suport generalitzat amb trastorns de conducta 
 · 15 dones  5.470 estades 
 · 22 homes 7.276 estades 
 

 Centre de dia 
 · 4 dones  1.000 estades 
 · 8 homes 1.634 estades 
   

Residència geriàtrica assistida “Montseny”, ubicada al carrer Navarra, núm. 181, del municipi del 

Masnou, amb una capacitat de 70 llits i la finalitat d’atendre a persones grans amb necessitat 
d'acolliment per mancances socials o de salut, està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de  
Catalunya amb el núm. S00303. 
 

De les 120 persones ateses al llarg de l’exercici 2015, 26 han ocupat les places públiques contractades 
per la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personals, 14 pertanyen a un col·lectiu que 
gaudeix d’un conveni amb la Fundació Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, i les 80 
restants són de règim privat.  El total d’estades ha estat de 24.590, el que representa una ocupació del 
96,24%.   
 

 · 94 dones  19.955 estades en règim de residència. 
 · 26 homes 4.635 estades en règim de residència. 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

1. Imatge fidel 
 

a) Els comptes de la Fundació Privada Sant Francesc d’Assís reflexen la imatge fidel del seu 
patrimoni, situació financera i resultats, així com també la veracitat dels fluxos incorporats en 
l’estat de fluxos d’efectiu.   
 

b) Per a reflectir una imatge fidel envers el patrimoni, la situació financera i els resultats de la 
Fundació, ha estat suficient l’aplicació de les disposicions legals en matèria comptable, sense 
necessitat d’eludir-ne cap.   

 
c) No ha estat necessari incloure cap informació complementària. 

 
 

2. Principis comptables no obligatoris aplicats 
 

En tot moment s’han emprat els principis de prudència, empresa en funcionament, registre, preu 
d’adquisició, drets adquirits, correlació d’ingressos i despeses, no compensacions, uniformitat i 
importància relativa. 
 
 
 
 


