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COMPTES ANUALS
EXERCICI 2021

Certificat d'acord de l'Assemblea General

En/na Olga Vidal Regard , secretari/aria de l'enlitat denominada ASSOCIACIO CONTRA L' ANOREXIA I LA
BULIMIA (ACAB), inscrita amb el numero 13856 en el Registre d'Associacions de la Direcci6 General de
Orel i d'Enlitats Jurldiques,
CERTIFICO:
1. Que en data 19-05-2022 i a Barcelona, Cl Mallorca, 198 pral 2•, es va reunir l'Assemblea General
Ordinaria de Socis, degudament convocada pel president senyor Jaume Pages Fita, d'acord amb els
estatuts de l'enlitat, amb el seg0ent ordre del dia:
A) Aprovaci6 deis comptes anuals de I' exercici 2021 .
B) Aplicaci6 del resultat.
2. Que a l'esmentada reuni6 van conc6rrer un nombre de 50 associats, sabre el total de 718 que figuren
en la relaci6 actualitzada de socis, en primera convocatoria , amb quorum suficient d'acord amb els
estatuts de l'entitat.

3. Que l'entitat pot formular comptes de forma abreujada pels seg0ents motius :
Que el total de les partides de l'actiu no supera 1.000.000,00 euros.
Que !'import net del seu volum anual d'ingressos no supera els 2.000.000,00 euros.
Que el nombre mitja de treballadors empleats durant l'exercici no ha estat superior a 10.
4. Que els comptes anuals han estat formulats per la Junta Directiva o 6rgan de representaci6 de l'entitat
en data 30 de juny del 2022 i signals per tots els seus membres.
5. Que la Junta Direcliva o organ de representaci6 que va formular els comptes es compon de les
persones seg0ents:
-Jaume Pages Fita, amb DNI 38377963W (President)
-Lluis Blanch Mas amb DNI 38077729X (Vicepresident)
-Olga- Isabel Vidal Regard , amb DNI 35071794Z(Secretaria)
Tots dos van esser nomenats amb data 09/06/2021 .

6. Que per majoria absoluta, amb el vot favorable del 100 % de les persones presents o representades ,
es van adoptar els acords seg0ents:
-

Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2021 tancat el 31/12/21 .

- Aplicar el Resultat en els seg0ents termes: l'excedent positiu de 9.843,71 euros s' aplicara
a la partida d'excedents d'exercicis anteriors .
7. Que a la data d'expedici6 del present certificat els membres de l'organ de govern s6n :
-

President, en Jaume Pages Fila, amb DNI 38377963W

-

Vicepresident, en Llu is Blanch Mas amb DNI 38077729X

-

Secretaria, na Olga Vidal Regard, amb DNI 350717942

-

Vocal, na Jaume Pages Fita, amb DNI 38377963W

-

Vocal , na M. Rosa Calve! Marti, amb DNI 39039441T
Vocal , en Josep Toro Trallero, amb DNI 36808868J
Vocal , en Feliu Formosa Prat, amb DNI 33872526N
Vocal MA Maria Teresa PlanaTurr6 amb DNI 40342515D

President, vicepresident i secretaria van esser anomenats amb data 09/06/2021 .

I per a que aixl consti, expedeixo la present certificaci6 a Barcelona, a 30 de juny de 2022.
La Secretaria

El President

ENTITAT: ACAB-ASSOC. CONTRA L'ANOREXIA I LA BULIMIA
BALANC SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2021

NUM OELS COMPTES

ACTIU

NOTES

A) ACTIU NO CORRENT
20, (280), (290)
21 , (281),

I. lmmobllitzal Intangible
II . lmmobttitzat Material

2021

2020

26.566,97

36.545,05

9.043,55

13.554,08

5

13.097,65

19.565,20

9

3.425,77

3.425,77

78.999,31

60.627,46

20.797,82

36 .425,53

20.797,82

35.975,15

0,00

450,38

0,00

0,00

58.201,49

24.201,93

11M.566,28

97.172,51

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

22, (282), (292)

Ill . Inversions lmmoblliiries

23, (29190), (29291), (29192), (29193), (29194)

IV. Bens patrimonl cultural

2403,2404,2413,2414 ,2423,2424

V. Inversions entitats del grup I assoclades a llarg termini

(2934), (2944), (2933), (2934), (2943),
(2944),82953), (2954)

2405,2415,2425,250,251,252,253

VI. Inversions financeres a llarg termini

254,255,258, (259), 26, (2495), (2935),
(2945), (2955), (296), (297),(298),474

B) ACTIU CORRENT

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

I. Exis!encies

II. Usuaris, patrocinadors i deutors

9

de les activitats i altres comptes a cobrar

440,441,442, (447)

1. Usuaris i deutors per vendes I
prestaci6 de serveis

443, (4933), (4934),(4935)

2. Oeutors , entitats del grup,

associades i altres parts vincutades
444

3. Patrocinadors

445,448,449, (490)

4. Altres deutors

460,464,544
4700,4707,4708,471 ,472,473

5. Personal
6. Actius per impost corrent i altres ctedits ambles adm. pUbliques

558

7. Fundadors I socis per desemborsaments pendents

5303,5304,5313,5314,5323,5324

Ill . Inversions empreses grup I assoclades a curt termini

5333,5334,5343,5344
5353,5354, (5393), (5394),
(5943), (5944), (5953),(5954)

5305,5315,5325,5335,5345

IV. Inversions financeres a curt termini

9

5355,540,541,542,543,544

545,548,547,548, (549)
(5395), (5935),551,5525,554
5590,565,566, (5945), (5955), (596), (597), (598)

480,567
570,572,574,576

V. Periodiflcaclons a curt termini
VI. Efectiu I aftres actius liquids equivalents
TOTAL ACTIU (A

+ B)

ENTITAT: ACAB -ASSOC. CONTRA L'ANOREXIA I LA BULIMIA

BALANc;: SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2021

NUM DELS COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU

(103),( 104)
102
120,121

A) PATRIMONI NET

84.625,33

A-1) Fons pro pis

81.870,99

72.027,28

13.311 ,52

13.311,52

13.311,52

13.311,52

0,00

0,00

1. Fons dotacionals o fons socials
IL Fons especials
Ill. Excedents d' exercicis anteriors

IV. Excedents pendents d' aplicacci6 en activitats estatutaries

19

V. Excedents de I' exercicl ( positlu o negatiu)

3

0,00

0,00

58.715,76

33.685,32

0,00

0,00

9.843,71

25.342,25

VI . Aportacions per compensar J)en:lues

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

11

2. Fons dotaclonals o fans socials pendents de desemborsar

124

118

2020

90.269,68

I. Fons dotacionals o fans socials

100,101

2021

NOTES

12

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i Uegats

137

4. lngressos fiscals a distribuir

8.398,69

12.598,05

8.398,69

12.598,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.296,IO

12.547,18

9.196,44

9.196,44

B) PASSIU NO CORRENT
14

I. Provisions a llarg tennini
10

II. Deutes a llarg termini

1605,17
1615,1625,1635,171 ,172

1. Deutes amb entitats de CJ'edit

2. Attres deutes a llarg termini

173,174,175,175,180,185,189
1602,1604,1813,1614,1623,1624, 1633,1634

Ill. Deutes empreses del grup i associades a llarg termini

479

IV. Passius per impost diferit

181

V. PeriodiflCacions a llarg tem,lnl
C) PASSIU CORRENT

499,529,

I. Provisions a curt
10

IL Deutes a curt termini
5105,520,527
5115,5135,5145,521,522

1. Deulel

de cr•dit

2. Altres deutes a curt termini

0,00

0,00

9.196,44

9.196,44

5.100,16

3.350,74

523,525,528,551 ,554,5525
555,5585,551!6,580,561,569
5103,5104,5113,5114 ,5123,

m. Deutn amb entltata del grup I assoclades a curt termini

5124,5125,5133,5134,5143

5144,52A,5523 ,552A ,5583,5584

IV. Creditors per actlvltataa I altres comptes a pager
400 ,401 ,403,404,405,(406)
41

485,468
475 ,478,477
448
485,568

1. Provel dOl'I

544,50

0,00

2. Creditors var1s

467,17

92,54

3. P8f"IOnal ( remuneraclons pendents de pagament)

-887 .82

-2.017,95

4. Pa11lu1 per Impost corrent I attres deutes ambles
admlnlslraclons

4.976,31

5.276,15

_!04.568,28

97.172,51

ts. Acomptes d'usuaris
V. Per1odlflcaclona a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
1

/'

-

--

l.o,

ENTITAT: ACAB -ASSOC. CONTRA L'ANOREXIA I LA BULIMIA
COMPTE RESULTATS SIMPLIFICAT CORRESPONENT AL' EXERCICI ACABAT EL 31 DE
DESEMBRE 2021
NOTE

I

NlJM DELS COMPTES

700,705, (706), ( 706), (709)
(709)
721

722,723
724,727 ,728, (658)

(653), (654)

2.020

189.218,07

172.302,15

23.004,00

9.168.00

12

146.214 ,07

163.144,15

14

0,00

0,00

1. lngre11oa per IH actlvltata
a) Vendes I prestacions de serveis
b) lngressos rebuts amb car8Cter pel16dic
c) lngressos de promocions, patroclnadores I col-labofacions
d) Subvencions, donacions I altres
2. AJuta concedlta I attres dHpetH

(650),(651 ),(652),729

2.021

a) Ajuts concedlts

b) Despeses per col ·labOfaclons I per r exercld
del cin'ec de membre de r 6rgan de govern

(6930),71",7930
73

3. Vartac:16 d' exlsltncln de productH acabata I an curs de
fabrtcacl6

,. Treballa realltzats per I' actlvltat per al HU actlu

(600), (601), (602),606, (607),606,606

609,s,·.
(6931 ),(6932),(6933 ), 7931, 7932,7933

5. Aprovlslonaments

·16,60

·1 •'3,90

25.249,00

-3.800,00

25.249,00

-3.800,00

113.872,37

110.461,43

-83.890,57

-43.428,30

-e3.566,63

-43.428,30

-20 .392,72

-21 .356,98

-5.561,75

-4.474,83

-10.555,74

-5.170,78

6. Attres lngrnsos de r actlvltat
752

751 ,753,754,755,759
(64)

a) Ingresses per arrendament
b) Altres lngressos eccesoris I altres de gestl6 eorrent
7. Despeses de personal
8. Ahrn dHpeHs de r explotacl6
a) Serveis exteriors

(620)

a1) Recerca I desenvolupament

(621)

a2)Arrendaments I canons

(622)

a3) Reparacions I conservaci6

(623)

&4) Servais professionals Independents

(624)

a5) Transports

(625)

a6) Primes d' assegurances

(626)

a7) Servais bancaris

(627)

a8) Publlcitat, propaganda I relaclons pUbllques

(628)
(629)
(631),(634),636,639
(655), (694),(695)

a9) Subminlstraments
a10) Alires servels
b)Tributs

-43,93

0,00

-432,94

-417,90

-2.136,81

-1 .146,20

-9.279,61

116,11

-7.278,88

-5.273,87

-7.886,25

-5.213,97

-323,94

-199,90

-10.978,08

..S.136,82

4.199,36

4.199,36

c) Pirdues. deteliorament I variaci6 de Pfovislons per
per operaclons de les actlvitats

(656), (659)

(68)
725,726
7951, 7952,7955,7956

d) Altres despeses de gestl6 corrent
9. Amortttucl6 de I' lmmobllltzat

5

10. Subvenclona, donaclona I llegata traapaHata al rnultat
11. Excfa de provisions
12. Deterlorament I reauhat per allanaclona d' immobllltzat

(690), (891), (692),790,791,792

a) Deteriorarnent I pirdues

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

b) Reaultats per allenacions I altres

(678),778

760,761,762,769
(660), (682), (685), (689)
(683).763

(668),768

,.

13. Ahrn resuhata
I) RESULTAT D' EXPLOTACIO (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. lngressos financers

-1,21

15.228,41

9.907,60

25.959,47

~3.89

~17,22

15. Oespeses financeres
16. Var\aci6 valor raonable en instruments finanoers
17. Diferincies de can vi
18. Deteriorament I resultat per alienacions <f lnstrurnents financers

u

/

(696), (697), (698),(6999, 796,797,798,799
(666), (667). (673),766,773

a) Deleriorament I p6rdues
b} Resurtats per alienaclons I allres
II) RESULT AT FINANCER (1015+16+17+18)
Ill) RESULT AT ABANS D' IMPOSTOS (l+tl)

(6300) ",6301 ' , (633),636

19. Impastos sobre beneficls

-817,22

26,342,26

9.8.3,71

25.3-42,25

13

IV) RESULT AT DEL' EXERCICI (111+19)

ENTITAT, ACAB-ASSOC. CONTRA L'ANOREXl~

-83,89

9.643,71

IA

ESTAT DE CANVIS DE PATRIMONI NET CORRESPONENT A L' EXERCICI ACABAT 31 DE
DESEMBRE 2020

FONS

EXCENDENTS

EXCENDENT

EXCENDEN
TS

APORTACIO
NS

NS

EXERCICIS

PENDENT

DE

PERA

DONACIONS

L'

ANTERIORS

OESTINAR

EXERCICI

COMPENS
AR

I LLEGATS

P~ RDUES

REBUTS

SUBVENCK>
TOTAL

Pendents de

Total

desemborur

FINAUTATB
ESTATUTA
RIES

A.SAL.Do FlNAL DEL' NlY 2019

13.311,52

22A34,18

939,35

16.797,41

53.482µ

13.311 ,52

22.434,16

939,35

16.797,41

5 3.482,'4

I. Ajustament canvi de aiteri

II . Ajustaments per errors 2019

B .SALDO INICIAL OE L' AtlV 2020
I. Excedent de I' exerdci

25.342,25

25.342,25

II. Total ingressos I despeses reconeguts en el
patrimoni net
Ill. Operacions de patrimoni net

-

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

2. {-) reduccions ton s dotacionals/fons socials/ tons

3 . Conversi6 de passius financers en patrimoni net

(condonac. deutes)

4 . Attres aportacions
IV. Altres variacions en pabimoni net
C. SALOO ANAL DEL' A.HY 2020

10.939,35

-939,35

-4.199,36

5.800,64

13.311 ,52

33.373,51

25.342.25

12.598,05

84.625,33

13.311 ,52

33.373,51

25.342,25

12.598,05

IM.625,33

I. Ajuslameot canvi de criteri
II . Ajustanents per errors 2019

D .SAL.DO INtCIAL DEL' A.HY 2021

I. E.xcedenl de I' exercid

9.843,71

9 .843,71

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el
patrimoni net

111. Operacions de patrlmoni net
1. Augments de tons OOtacionals/ tons socials/ tons

especial•

2. H reducclons tons dotacionaG/fons socia!s/fons
especl8's
3 . Conversi6 de passlus financers en patrlmoni net

(condonac. deutes)

4 . Altres aportacions

IV. Altres variaclons en patrlmoni net

E. SALDO ANAL OE L" ANY 2021

13.311,52

25.342,25

-25.342,25

58.715,76

9..8'3,71

ENTITAT,ACAB-ASSOC. CONTRA L'ANOREXIA ILA

a

-4.199,36

-4 .199,36

8 .398,69

90.269,68

MEMORIA 5/MPLIFICADA DE L'EXERCICI 2021

1. ACTIVITAT DE L'ENTITAT

L'associaci6 Contra la Anorexia i la Bulimia es una entitat constitu"ida a l'any 1993. La missi6 de l'entitat es la de
conscienciar la societal, les autoritats sanitaries i els mitjans de comunicaci6 social deis greus perjudicis que
pateix la joventut, especialment les dones, com a conseqOencia de les malalties per trastorns del comportament
alimentari, principalment !'anorexia i la bulimia.

Per a assolir els objectius esmentats, la associaci6 porta a terme activitats de atenci6 i informaci6 telef6nica,
atenci6 en les primeres visites, grups d'ajuda mlitua, conferencies i xerrades, i difusi6 als mitjans de
comunicaci6. Totes les activitats es duen a terme grades al voluntarisme deis associats, ja sigui pel paper actiu
d'alguns d'ells promovent i assumint la responsabilitat del desenvolupament d'alguna de les activitats que
s'han anal duent a terme al llarg de la historia de la associaci6, o pel suport moral i material que representa
mantenir-se com a socis d'altres.

L'exercici economic de l'entitat comen~ 1'1 de gener ifinalitza el 31 de desembre.
L'Associaci6 es regeix en les seves activitats

actuacions per criteris de maxima igualtat de tracte

d'oportunitats entre homes i dones.

Les activitats desenvolupades durant l'exercici es detallen a la mem6ria d'activitats annexa aaquests comptes
anuals.
2. BASES DE PRESENTACIO DELS COMPTES ANUALS

1) lmatge fidel
a) Els comptes anuals s'han preparat a partir de les xifres que consten en els registres comptables de
l'Associaci6, els quals es mantenen d'acord amb les normes i els prineipis eontinguts en el Pia de eomptabilitat
de les fundacions i les associaeions subjeetes a la legislaei6 de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Deere!
259/2008, de 23 de desembre, amb l'objeete d'oferir la imatge fide! del seu patrimoni, de la situaci6finaneera
i deis resultats de I' exerciei.
Els eomptes anuals es formulen en euros, i estan formats pel balan~ de situaei6 simplifical, el eompte de
resultats simplificat, l'estat de canvis en el patrimoninet i aquesta mem6ria simplificada, el eontingut eonjunt
deis quals forma una unitat. L'Assoeiaei6 ha optat per l'aplicaei6 deis eriteris aplicables a les entitats de
dimensi6 redu"ida continguts al Pia de eomptabilitat de les fundaeions i les associacions subjeetes a la legislaei6
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Deere! 259/2008,23 de desembre.

b) Durant l'exereiei, l'Assoeiaei6, per tal de presentar millar la imatge fide!, no ha deixat d'apliear disposicions
legals en materia comptable. Per tan!, els principis comptables aplicats en la formulaci6 deis eomptes anuals han

(

estat els que es reeullen a les disposieions legals que s6n d'aplicaei6 a I' Assoeiaei6.

2) Principis comptables no obligatoris apllcats

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris .

3) Comparaci6 de la informaci6

Els comptes anuals de l'exercici 2009 van ser els primers que I 'Associaci6 va formular aplicant el Pia de
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislaci6 de la Generalitat de Catalunya, aprovat
pel Deere! 259/2008, de 23 de desembre. La transici6 a les naves normes comptables es va realitzar d'acord amb
el contingut d'aquest Deere!, i es va considerar com a data de transici6 1'1 de gener de 2009.

Als presents comptes anuals es presenten les xifres de l'exercici objecte de la rendici6 de comptes i el de
l'immediatament anterior, no existint cap ra6 que impedeixi la comparaci6 entre ambdues xifres.

4) Agrupaci6 de partides

Les partides del balan~ de situaci6 i del compte de resultats no han estat objecte d' agrupaci6.

5) Elements recollits en diverses partides

Dins el Balan~ de situaci6 inclos en els presents Comptes Anuals no hi ha elements patrimonials distribu'fts en
diverses partides, d'acord amb el detail segoent:

6) Canvis de criteris comptables

Durant l'exercici no s'han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables diferents als relacionats amb
l'adaptaci6 de la comptabilitat al nou Pia de comptabilitat de les fundacions i lesassociacions.
7) Correcci6 d'errors

Durant el present exercici no s'han registrat correccions d'errades detectades procedents de registres d'exercicis
anteriors.

3. APLICACI 6 DE RESUL TATS

La proposta que es presenta a I 'Assemblea General de 1'Associaci6 es aplicar l'excedent de l'exercici 2021 , de
9.843,71 euros, a Romanent (eplgraf "Excedents d'exercicis anteriors").
Quadre explicatiu de resultats:

BASES DE REPARTIMENT

Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total aplicaci6
APLICACIO A

9.843,71 €
9.483,71 €

Import

Fons dotaci onal
Fons especials
9.843,71 €

Romanent
Excedents pendents d'aplicaci6 en activitats estatutaries
Compensaci6 d'excedents negatiu us d'exercicis anteriors
Total aplicaci6 = Total base de repartiment

9.483,71 E

4. NORMES DE REGISTRE I DE VALORACI 6

Les principals nonmes de registre i valoraci6 aplicades en la formulaci6 dels comptes anuals, d'acord amb les
establertes al Pia de comptabilitat de les fundacions i les associacions, han estat les segOents:
1) lmmobilitzat intangible
Per al reconeixement inicial d'un immobilitzat de naturalesa intangible, es precis que, a mes de complir la definici6
d'actiu i els criteris de registre o reconeixement comptable conlinguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat,
compleixi el criteri d' identificabilitat. Que implica que l'immobilitzat compleixi algun dels dos requisits segOents:

a) Sigui separable, es a dir, susceptible de ser separat de l'entitat i venut, cedit, lliurat per a la seva explotaci6,
arrendat o intercanviat.
b) Sorgeixi de drets legals o contractuals, amb independencia que aquests drets siguin transferibles o
separables de l'entitat o altres drets o obligacions
2) Bens integrats del patrimoni cultural
No aplicable a I 'Associaci6 .

3) lmmobilitzat material
Els bens registrats a l'immobilitzat material es presenten valorats inicialment al seu preu d'adquisici6 o cost de
producci6 i, posteriorment, es valoren pel seu preu o cost menys, segons el cas, la seva corresponent amortitzaci6
acumulada i/o les perdues per deteriorament que hagin experimental.
El valor de l'immobilitzat inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir fins a la posada en
funcionament deis bens i, en particular, els impastos indirectes no recuperables, l'estimaci6 del valor actual
de les obligacions de desmantellament o retir i, pels bens que tardin mes d'un any en estaren condicions
defuncionament, les despeses financeres generades fins aquesta data.

Les inversions en ampliacions, modemitzacions i millores en els bens existents que allarguen la seva vida util
es capitalitzen. Les despeses de manteniment i reparacions es porten a resultats en l'exercici en que es
produeixen .

La dotaci6 anual a l'amortitzaci6 es calcula segons el metode lineal i en funci6 de la vida util esti

da deis

diversos bens . Els percentatges anuals d'amortitzaci6 que s'apliquen s6n els segUents :
Les adquisicions s'amortitzen a partir de la seva posada en funcionament.
Almenys al tancament de l'exercici, s'avalua el valor recuperable (el major import entre el seu valor raonable menys
els costos de venda i el seu valor en us) deis bens que integren l'immobilitzat material i, eventualment, es deteriora
el seu valor comptable fins l'import recuperable . Les perdues per deteriorament es reconeixen al compte de
resultats de l'exercici.

Tipus de bens

Percentatge

Construccions

5%

Altres instal ·. i utillatge

10%

Mobiliari

10%

Equips per a processaments d' informaci6

25%

25%
El
..
benefic, o la perdua resultants de I ahenac16 o d1spos1c16 d'un be de l'1mmob1htzat matenal es calcula per d1ferencia
entre l'import de venda i el seu valor net comptable, i s'imputa al compte de resultats de l'exercici de la baixa.

Altre immobilitzat (instal·lacions oficina)

4) Inversions immobiliaries
No aplicable a I 'Associaci6.
5) Arrendaments
L'associaci6 durant I 'exercici 2016 va tenir:
- Un contracte d'arrendament deis telefons que utilitza en la seva tasca habitual que va finalitzar al febrer del 2015
tent renovaci6 de contracte. Pel registre de les operacions relacionades amb aquest contracte, es va aplicar el
criteri especific per a les entitats de dimensi6 redu'fda en materia d'acords d'arrendament financer o altres de
naturalesa similar que no tinguin per objecte: terrenys, solars o altres actius no amortitzables, comptabilitzant les
quotes meritades en l'exercici com a despesa en el compte de resultats. Si s'escaigues, en el moment d'exercir
l'opci6 de compra, s'ha de registrar l'actiu pel preu d'adquisici6 de dita opci6.
6) Permutes
Noaplicablea I 'Associaci6.
7) Actius financers i passius financers
a) Actius financers:
Al balan1, de situaci6, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funci6 de si el seu venciment

supera els dotze meses contats des de la data de tancament.

7 "•-

Un actiu financer es qualsevol actiu que sigui : que sigui : diner en efectiu, un instrument de patrimoni d'una altra
"-:;,.cc:==:::Jle=>n_,.ti_
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amb tercers en condicions potencialment favorables .
L'enlitat ha de reconeixer un actiu financer en el seu balanc quan es converteixi en una part obligada del
contracte o negoci juridic conforme a les seves disposicions.
Els actius financers , a efectes de la seva valoraci6, es classifiquen en alguna de les categories segOents :
Actius finan cers a cost amortitzat.
Actius finan cers mantinguts per a negociar .
Actius finan cers a cost.
Els (mies actius financers que afecten l'Associaci6 s6n els de la categoria "Actius financers a cost amortitzat", i el
seu tractament comptable es el segOent:
-Actius financers inclosos: es classifiquen en aquesta categoria els credits per operacions de les activitats i per la
resta d'operacions, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap mercatorganitzat.

-Valoraci6 inicial: es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestaci6 lliurada mes
els costos de transacci6 directament atribu'ibles ; no obstant aix6; aquests ultims es poden registrar en el compte
de resultats en el moment del seu reconeixement inicial. No obstant el que s'ha assenyalat en el paragraf
anterior, els credits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d'interes contractual, aixl com les bestretes i credits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els
desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, l'import deis quals s'espera
rebre a curt termini , es poden valorar pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu
no sigui significatiu.

-Valoraci6 posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que es el resultat de la seva valoraci6 inicial, menys els
reemborsaments de principal produ'ils, mes els interessos meritats, i menys qualsevol reducci6 per deteriorament.
Els interessos meritats durant l'exercici, calculats en base al metode del tipus d'interes efectiu , es registren com
un ingres en el compte de resultats. No obstant !'anterior, els actius amb venciment no superior a un any que es
valorin inicialment pel seu valor nominal, s'han de continuar valorant per aquest import, llevat que s'hagin
deteriorat.
El tipus d'interes efectiu es defineix com el tipus d'actualitzaci6 que iguala exactament el valor d'un instrument
financer amb els fluxos d'efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es produiran al llarg de la seva vida
romanent.

-Deteriorament del valor: al tancament, els credits es deterioren, contra resultats, sempre que existeixi una evidencia
objectiva d'una reducci6 o retard en la percepci6 deis fluxos d'efectiu estimats futurs, que poden ser motivats per
la insolvencia del deutor. L'import del deteriorament es quantifica en la diferencia existent entre el valor en
!libres deis credits i el valor actual deis fluxos futurs d'efectiu estimats.

b) Passius financers
Al balanc de situaci6, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funci6 de si els seu
venciment es, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des de la data del balan9desituaci6.
Els unics passius financers que afecten l'Associaci6 s6n els de la categoria "Passi.us financers a cost amortitzat",
i el seu tractament comptable es el segOent
-Passi us financers inclosos: inclou els debits per operacions de les activitats i debits per operacions no derivades

e=-

-Valoraci6 inicial : inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qua! generalment coincldelx amb el preu de la
transacci6 (valor raonable de la contraprestaci6 entregada) , mes els costos de transacci6 . Els debits a pagar a
curt termini i sense ti pus d'interes contractual es valoren pel seu valor nominal sempre que l'efecte de no actualltzar
els flu xos d'efectiu no sigui significa tiu .

-Valoraci6 posterior: es valoren pel seu cost amortitzat , que es el resultat de la seva valoraci6 inicial , menys els
reemborsaments de principal produrts i mes els interessos meritats. Els lnteressos meritats durant l'exercici,
calculats pel metode del tipus d'interes efectiu , es registren com a despeses al compte de resultats. Els debits amb
venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, s'han de contlnuar valorant per
aquest import.

c) Inversions en entitats de! grup , multigrup iassociades
Les inversions en entitats de! grup , multigrup o associades es registren pel seu valor raonable, que generalment
coincidei x amb el preu de la transacci6. En cas que hi haguessin interessos impllcits o explicits, es registrarien
com a despesa al compte de resultats.

8) Existencies
Noaplicable a I 'Associaci6 .
9) lmpostos sobre beneficls
L'Associaci6 va aconseguir ser Declarada d'Utilitat pliblica amb data 12dejuliol de 2.010, i va exercirla opci6 pel
regim fiscal establert a la !lei 49/2002 , de regim fiscal de !es entitats sense afany de lucre i d'incentius al
mecenatge.

En base a aquest regim fiscal , nomes ha d'incorporar a la base imposable de! seu Impost sobre Societats, si
s'escau, !es rendes generades per !es explotacions econ6miques que no estan declarades examples per la
normativa tributaria i !es alienes al seu objecte o finalitat especlfica.

Durant el present exercici no s'ha fet cap activitat que no estigues dins d'aquestes exempcions.

10) lngressos i despeses
Els ingressos i !es despeses s'imputen en funci6 de la seva meritaci6, es a dir, quan es produeix el corrent real
de bens i serveis que els mateixos representen, amb independencia del moment en que es produeix el corrent
monetari o financer de cobrament o pagament. Els ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestaci6
rebuda, un cop dedurts descomptes i impostes.

Els ingressos rebuts per subvencions, es registren en funci6 de! seu atorgament i en conseq0encia , al produirse aquest canvi de criteri afecta al volum d'ingressos registrats al present exercici.

11 )Subvencions, donaclons I llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen dlrectament al patrimonl net i es
traspassen a resultats d'una forma sistematica correlacionada amb les despeses o l'amortitzaci6 de la inversi6
objecte de la subvenci6 , donaci6 o llegat.Aixl :

1) Siles subvencions , donacions o llegats es reben percompensar deficits d'explotaci6, s'imputen a Ingresses de
l'exercici en que es cobren efeclivament.

2) Quan s6n per financar despeses especlfiques, s'imputen a ingresses de l'exercici en que es meriten les
despeses que financen .

3) Quan es concedeixen per adquirir actius o cancel ·lar passius, s'imputen a ingresses a mesura que es dota
l'amortitzaci6 o en el moment en que es dona de baixa l'acliu adquirit, o be a mesura que es cancel -la el passiu
financat.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter de reintegrables es registren com a passius fins que
adquireixen la condici6 de no reintegrables.

12)Transacclons amb parts vlnculades

Les operacions realitzades amb parts vinculades es valoren, generalment, pel seu valor raonable. Si
excepcionalment el preu difereix del seu valor raonable, la diferencia es registra en funci6 de la realitat econ6mica
de l'operaci6.
L'entitat no ha realitzat cap transacci6 comercial d'aquest tipus.
5. IMMOBILITZAT MATERIAL INTANGIBLE
a) lmmobitzat inta,gible:

Els moviments de l'exercici 2021 a l'immobilitzat intangible han estat els segiients :

Concepte

Aplicaclons
inform.\tique s

Total

VALOR BRUT
Saide inicial
Entrades oer noves adnuisiclons
Sortides l baixes
Saldofinal

18.475,4(

18.475,4 (

0,01

0 ,0(

0,00

0,0(

18.475,4(

18.475,4(

-4.921 ,3:

-4 .921 ,32

-4.510,5:

-4 .510 ,5:

AMORTITZACl6
Saldo inicial
Dotaci6 a ramorti tzaci6

Disminucions oer sortides , baixes o traspassos

Saldo final

""'
VALOR NET FINAL

""

0.00

0.00

-9.431 ,8!

-9.431,8!

13,554,08
9.043.6'

1S SS4 OR

9.0436

Els moviments de l'exercici 2020 a l'immobilitzat intangible han estat els seg0ents :
Concept.

Apllcaclons
iiformatiques

Total

VALOR BRUT

Saldo 1nioa l
Entrades per noves adqU1sic1ons
Sortidesiba ixe s

Sakto f,nal

11 .8 20,CX

11 .820,0C

6 .655,4(

6 .655,4(

0 ,00

0 ,00

18.475,4(

18.475,4(

AMORllTZACJ 0
Saldo inicial

Dotaci6 a ramortttzaci6
Dismn.Jcions per sortldes. baoc.es o traspassos
Sa~ofinal

-1 .327 ,9!

-1 .327 ,9~

-3.593,3,

-3.593,31

0,00

0 ,00

--4.921 ,3

-4 .921 ,3:.i

t'JALOR NET INIClAL

10.492,05

!VALOR NET FINAL

13.664,01

10 .492,05
13.664,01!1

b) lmmd:Jitza malerial:
lmmobilitzat material: Els moviments de l'exercici 2021 a l'immobilitzat material han estat els segOents:

Concepte

Construcclons Utlllatge

Altres
lnstal·laclons

Moblllarl

Equips
Altre
processament
lmmobllitzat
de la
lnformacl6

Total

VALOR BRUT

6.300,00

2.852,34

115.304,11

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

6.498,43 10.137,55

6.300,00

2.852,34

115.304,11

-285,00

-6.403,49

-9.020,13

-333,36

-2.852,34

-95.738,96

18,99

1.988,67

89.230,79

285,00

adquisicions

o.oo

o.oo

o.oo

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

89.230,79

-76.844,64

Saldo inicial

Entrades per naves

Saldo final

6.498,43 10.137,55

AMORTllZACIO

Saldo inicial

Dotaci6 a I 'amortitzaci6

Disminucions per

4.459,89

6.467,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-81 .304,53

-285,00

-6.403,49

-9.039,12

-2.322,03

VALOR NET INICIAL

12.386,15

0,00

94,94

1.117,42

5.966,64

0,00

19.565,15

VALOR NET FINAL

7.926,26

0,00

94,94

1.098,43

3.977,97

0,00

13.097,60

sortides baixes o
traspassos
Saldo final

0,00

0,00

-2.852,34 -102.206,51

Els moviments de l'exercici 2020 a l'immobilitzat material han estat els segOents :
Equips

Concepte

Construccions

Utlllatge

Altres
lnatal·laclona

Moblllarl

procnsamant
de la
lnformacl6

Afire
lmmobllltzat

Total

VALOR BRUT

89.230,79

285,00

6.498,43

10.137,55

333,36

2.852,34

109.337,47

0,00

0,00

0,00

0,00

5.966,69

0,00

5.966,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

89.230,79

285,00

6.498,43

10.137,55

6.300 ,05

2.852,34

115.304, 16

-72.047,03

-285,00

-6.375,42

-9.635,72

0,00

·2.852,34

-68.343,17

-28,07

615,59

-333,36

Saldo inicial

Entra des per noves adquisicions

Sortides i baixes

Saide final

AMORT1TZACl6

Saldo inicial

Dotaci6 a l'amortitzaci6

-4.797,61

-4.543,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-76.844 ,64

-285,00

-6.403,49

-9.020,13

-333,36

-2.852,34

-95.738,96

VALOR NET INICIAL

17.183,76

0,00

123,01

501,83

333,36

0,00

18.141 ,96

VALOR NET FINAL

12.386,15

0,00

94,94

1.117,42

5.966,69

0,00

19.565,20

Disminucions per sortides baixes o

traspassos
Saldo final

No s'han fet correccions valoratives d'elements de l'immobilitzat material. No hi ha compromises terms de compra i
venda d'immobilitzats materials, ni existeixen bens utilitzats en regim d'arrendament financer.
La titularitat juridica dels elements que formen part de l'immobilitzat es de la propia Associaci6.

6. INVERSIONS INMOBILIARIES
No hi ha cap partida inclosa en aquest epigraf del balanc.

7. BENS PATRIMONI CULTURAL
No hi ha cap partida inclosa en aquest epigraf del balanc.

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS
L'entitat disposa d'uns equips telefonics adquirits amb regim d'arrendament operatiu que tenia venciment a el febrer
del 2015 i s'ha fet renovaci6 al BBVA, iniciat el mes de mar de 2006, les quotes del qual es registren directament
com a despesa de l'exercici.
S'han abonat mensualment unes quotes de 102,17€ IVA incl6s a l'entitat BBVA Renting fins el mes d' agost i 102,20
partir d' aquesta data i fins 31 de desembre.

R, ACIIUS flNANCERB
A In del n do l nncan1onl, els lnalrun1enls financers no correnta I la seve cless,fte:acib pet aalegorfea «\s lo 1egoonl
Els ln1porta anler1ors es desglossen al balanc de sltuaci6 de la manera segUenl

Ex0tt.tctto21
Valors

ln•lrnment.

repr•••nlatl

do

Acth.1!1 flnanoo rs a 0011 amort.1tz.a1

Crtdfll .
dffl•at.s..

.......

UI de deut•

pat,lmonl

Tott!

0 00

000

3 " 2.!> 7

0 ,00

000

0 00

0,00

0 00

000

n~

0 00

0.00

•.oo

MH,Tl

s.ozc,n

3 -4 2~ 1 r

Acllu!I fln9 noor9 mAntlngut& 001 a
09QOCIBt

Actlus flll9noo r, a 0091

lr0111

E•-of 2020
Volon
lnatruments de ,..preaentaHus

--··

--·

de devta

Crtdfta ,

'• -• --·-

-----

ToCal

0 ,00

0,00

3 "25 77

3... 25,71

0,00

0.00

0 .00

0,00

lA.ctlu1 flnancel'I 111 0011

0 ,00

0 ,00

0,00

0 ,00

lr0111

0,00

0,00

3.01,77

3421,77

V\ctlua fin1ncers • cost emor11tzat
lti..ctlu1 flru11ncflrt

hegocl er

per s

Concept•

2021

2020

3 .4 25 ,77

Fle rlCOS conatltul'dea a 1/t.

TOIII

3 42!S , 77

3.421 ,71

A la data de tancan1ent els instruments financers corrents i la seva classificaci6 per categorlea ea la
segoent:
Exerdct 2020

C- I

Actius fine~ a cost emortitzat

~
-

lnstrum.nts
de
patrimonl

0,00

....,....
......
lua
·-··Yalon
de

0,00

-

CrWtta,
deriv-,
75. 999,,

Tolal
78. 999, 2

Acti us financersmantlnguts per a negoc)ar

0 ,00

0.00

Actlus financers a cost

0 ,00

0.00

0 ,00

0.00

0,00

0,00

78.999,,

78.999~

0 ,00

0 00

Exerclc l 201 9

ClaHH I Categor1H

Instrum ents

de
patrlmonl

Actius finance~ a cost amortitzat
Actius finance~ mantinguts per a negocia r
Actius fioancers a cost

trotal

Valors
repraHntatlu
• d e deute

0 ,00

cr,dlts,
derlvats,
altr••

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

60.627,41

60.627 ,46

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

80.627,41

60.6 27,46

Els imports anteriors es desglossen al balanc; de situaci6 de la manera seg0ent :
2021

Concepte

2020
36.425,53

20.797 .8 2

Usuaris i deutors per vendes i prestaci6 de serveis

0 ,00

Attresdeutors

0,00

Cf'edits a c/tenni ni al personal

0,00

0,00

Fiances const1tuides a Cit .

0 ,00

0 ,00

Part.ides pendents d' aplicac16

o.oo

0.00

Efectiu i altres actius liquids equivalents

58.201 ,4 9

24 .20 1.93

Total

78.988,31

60.627,41

El desglossament i el moviment de l'exercici 2021 de l'eplgraf "Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar'' es el seguent:
Partldes
U suaris i deutors per vendes i prestaci6 de
serveis
~ otal

Saldo lnic ial

Altes

Balxes

Saldo final

36.425,53

156.349,92

171 .977,63

20.797,8

36.425,53

156.349,92

171 .977,63

20.797,82

El desglossament I el moviment de l'exercici 2020 de l'eplgraf "Usuaris, patrocinadors I deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar" es el seg0ent :
Partldes

Saldo lnlcla l

Altes

Usuaris i deutors per vendes i prestaci6 de

4 4 . 796.2 1

256.669.14

otal

44.796,21

256.669,1'

Balxes

265.0 39,8'
265.0 39

a,

Sakfoflnal

36.4 25 ,5:

36.425,s :

No han hagut moviments durant l'exercici en les correccions per deteriorament per insolvencies de
credits.
Durant l'exercici no s'han produn correccions per deteriorament de la resta d'actius financers, ni traspassos o
reclassificacions entre les diverses categories d'actius financers. A la data de tancament no hi ha transferencies
ni cessions d'actius financers, ni actius financers cedits en garantia, ni deutes amb caracterlstiques especials. No
hi ha actius financers valorats a valor raonable.

10. PASSIUS FINANCERS

Els detail del passius financers, pertipus d'instrument financer, es el seg0ent:

a) Passius financers no corrents

Exerclcl 2021
Deutes amb
entl•~•e dA ,:,redit

Derlvats, altres

Total

Passius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

0,00

Passius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lrotal

-

Exerclci 2020
Deutes amb
entltats de credit

Derivats, altres

Total

Passius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

0,00

Passius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

b)

Passius financers corrents
Exerclcl 2021
Deutes amb
entitats de credit

Derivats, altres

Total

Passius financers a cost amortitzat

0,00

14.296,6(

14.296,6(

Passius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

14.296,6(

14.296,6t

lrotal

Exerclcl 2020
Deutesamb
entltats de
credit

Derlvats, altres

Total

Passius financers a cost amortitzat
0,00
Passius financers mantin uts per a ne ocia r

0,00

otal

0,00

12.547, 18

12.5471

12.547,18

Els imports anteriors es desglossen al balani;: de si tuaci6 de la manera segoent :
Concepte

2020

2021

Provisions a curt termini

Deutes amb entitats de credit a cit

CIC amb fundadors o patrons

9.196,44

9.196,44

Deutes a curt termini am b entitat vinculades

0,00

0,00

123,8!

-1 .925,41

4.976,31

5.276,1 5

14,296,6(

12.547, 18

Benefici aris i Creditors diversos
Passius per import corrent i altres deutes amb AAPP
Total

"Altres deutes amb Administracions Publiques "es desglossa de la manera seg0ent :

Concepte

2021

2020

Hisenda Publica creditora per IRPF

1.990,1 9

2.595,1 7

Orgaismes Seg .Socia l creditors

2.986,12

2.680,98

Total

4.976,31

5.276,1!

11 . PASSIUS FINANCERS

Els moviments que s'han produrt durant l'exercici 2021 en els diferents comptes de fans propis han estatels
seg0ents:
Reserves

Fons
Concepte

socials

Romanent

ajustamen
ts per

errors

Excedent
de

..

Total

Saide lnicia l

13.311 ,5

23.373,51

0,00

35.342 ,2!

72.027,2!

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

0,00

0,01

0,0(

0,00

35.342,2'

0,00

-35.342,2'

0,00

0,00

O,OOo

0,00

9.843,71

9.843,71

13.311 Sl

58,7151•

0 00

35.342 2!

81 .870""

Traspas reserves ajustament errors a romanent

Correccions per errades ex. Anteriors
0,00

Aplicaci6 del resultat exercici anterior
Resultat de l'exercici actual
h'otal

-

12. SITUACl6 FISCAL
1) Impastos sobre beneficis

Fons
Concepte

socials

Romanent

Reserves
aJustament
sper
errors

Excedent
do
r exerclcl

Total

Saide lnicial
13.311 52

22.434 16

939 3~

0

36.685 03

Traspa s reserves ajustamen t errors a romanent
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,0(

10.000,0(

Correccions per errad es ex . Anteriors
0 QC

0,00

Aplicaci6 del resultat exercici anterior
0,00

939,3:

0,00

-939 ,3:

0,00

0,00

0,00

0,00

25. 342,2!

25 .342,21

13.311 5l

23.373,51

0 00

35.342,25

72.027 28

Resultat de l'exercici actual

trotal

L'Associaci6 ha aplicat durant el present exercici al regim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de regim fiscal de les entitats sense afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge.

D'acord amb aquest regim , totes les rendes de I' Associaci6 estan exemptes de I' lmpostsobre Societats a excepci6
de les derivades d'explotacions econ6miques no declarades exemptes per la normativa tributaria i les derivades
de les explotacions declarades exemptes per6 no incloses al seu objecte fundacional o finalitat especifica. Durant
l'exercici 2021 no s'ha rebut cap renda que no estigues exempta.

La conciliaci6 entre el resultat comptable abans d' impostos i la base imposable de L' Impost de Societats 2021
es la seg0ent:

Calcul Impost de Socletats

Augments

Bases

9.843,71

Diferencies permanents :
Regim fiscal entitats sense fins lucratius (Ley 49/2002)

Dlsmlnuclons

188.822,76

198.666,47

Diferencies temporals :
0,00

Amb origen en el exercici

0,00

Amb origen en exercicis anteriors
Compensaci6 de bases imposables negatives d'
exercicis anteriors
Base Imposable ( resultat fi scal)

0,00

0,00

0,00

La conciliaci6 entre el resultat comptable abans d' impostos i la base imposable de L' Impost de Societats 2020 es
la segOent:
Calcul Impost de Socletats

Augments

Diferencies permanents:
Regim fiscal entitats sense fins lucratius (Ley
49/2002 \

Dlsmlnuclons

Bases

25.342,25
162.787,67

188.129,92

Diferencies temporals:
Amb origen en el exercici

0,00

Amb origen en exercicis anteriors

0,00

Compensaci6 de bases imposables negatives d'
exercicis anteriors

0,00

0,00

Base Imposable ( resultat fi scal)

0,00

2) Altres tributs

a) Impost sobre el Valor Afegit:
L'Associaci6 esta exempta de l'impost sobre el valor afegit pel que fa a les quotes deis seus socis, i tambe per
les activilats de caire social. Aquestes exempcions abasten Iota l'activitat actual del'associaci6, per la qual cosa
no es presenten declaracions per aquest impost, ni es dedueix cap importen concepte d'IVA suportat.
b) Altres:
A la data de formulaci6 dels comptes anuals , I 'Associaci6 le oberts a inspecci6 per les autoritats fiscalsels
quatre ultims exercicis per tots els impostos que Ii s6n aplicables. Ateses les diferents interpretacions possibles
de la legislaci6 fiscal vigent, podrien ser assignats a I' Associaci6 passius addicionals com a resultat de futures

inspeccions fiscals. En tot cas, la Junta de 1'Associaci6 estima que si aquests passius, si s' arribessin a produir,
no afectarien de forma important als compte anuals.

13. INGRESSOS I DESPESES

a) Despeses derivades del funcionament de I' organ de govern de l'Associaci6.

No hi ha despeses derivades del funcionament deis Organs de govern de I' Associaci6 du rant l'exercici
2021 ni a 2020.

b) Ajuts concedits ialtres despeses.

El detail de l'eplgraf d'ajuts concedits i altres despeses deis perlodes 2021 i 2020 es el segOent: (no hi
han moviments).

c) Aprovisionaments.

Hi ha un saldo de 16,90 € a l'exercici 2021 corresponent a petites compres pel desenvolupament de
l'activitat.

d) Despeses de personal
El detail de l'eplgraf de despeses de personal es el seg0ent:

Concepte

2020

2021

Sous i salaris

86.818,97

80.205,91

Seguretat social a carrec de I' entitat

27.053,4(

30.243,42
12,1 0

Forrnaci6 treballadors

tTotal

113.871,37

110.461,43

e) Perdues, deteriorament variaci6 de provisions per operacions de les activitats.
L'entitat no ha registrat cap import en aquest concepte du rant l'exercici.

f) Permutes, no s'ha produn cap venda de bens ni prestaci6 de serveis per permuta.

g) Altres resultats . No hi figura cap saldo en aquest eplgraf.

h) lngressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions . No hi ha hagut
ingressos per patrocinadors i col-laboracions.

I) Transaccions efectuades amb entitats del grup iassociades
L' associaci6 no ha realitzat cap transacci6 mercantil amb entitats del grup o associades.

J) Transaccions efectuades en moneda estrangera. L'associaci6 no ha realitzat
transaccions en moneda diferent a I' euro.

14. APLICACl6 D' ELEMENTS PATRIMONIALS ID' INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTARIES
a) Bens i drets que formen part dels fons dotacionals
Els tons socials s'han anal generant al llarg de la vida de l'entitat procedents deis resultats obtinguts en tot aquest
temps.
Es troben majoritariament en efectiu monetari i no es possible indicar-ne la seva localitzaci6 concreta a les
diverses partides de l'actiu.

b) Permutes, no s'ha produll cap venda de bens ni prestaci6 de serveis per permuta.
El calcul del desll deis ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a la Llei 4/2008 de la Generalitat
de Catalunya, del 24 d'abril , i a !'article 3.2 la llei 49/2002, del regim fiscal de les entitats sense afany de lucre, es
el que s'exposa tot seguit:

Conce pte

Euros 2021

Determinaci6 de la base del calcul :
198.666,51

Total ingressos de l'exercici 2020
Menys : ingressos extraordinaris per alienaci6 de bens i drets de la dotaci6 que mantenen el
caracter de dotaci6

-5.789,63

Menys : despeses necessaries per a l'obtenci6 d'ingressos
Base de calcul

192.876,88

Despeses de l'exercici en compliment de les finalitats fundacionals

183.033,13

Total aplicacions de l'exercici

183.033,13

% aplicat a finalitats fundacionals

92,1 3%
0,00

lngressos pendents d' apllcar a finalitats fundacionals

Concepte

Euros 2020

Determinaci6 de la base del calcul :
172.901 ,51

Total ingressos de l'exercici 2020

0,00

Menys: ingressos extraordinaris per alienaci6 de bens i drets de la dotaci6 que mantenen
~I caracter de dotaci6
Menys : despeses necessaries per a l'obtenci6 d'ingressos

-905,4 9
171 .996,02

Base de calcul
no~--eno rlo

f'ovo , eiei

on

eM- -li.-o~•

rlo IP~ fjMl:.o,o f,

_1,:::1

Total aplicacions de l'exercici

161 .882 , 18

% aplicat a finalitats fundacionals
Ingresses pendents d' apllcar a finalitats fundacionals

S'han considerat despeses necessaries aquelles que per la seva naturalesa no es poden considerar
directament aplicables a la finalitat fundacional.
Es mostra tot seguit el quadre historic del destf deis ingresses i rendes ales finalitats fundacionals als
exercici 2021 i2020:

<><>'> 1R

-94,12%
0,00

Imports apllcats en cada exerclcl

Proposal
Any

2021

2021

Import

%

183.033,1,

183.033 ,1 3

92, 13°/4

Imports aplicats en cada
exercici

Proposal
Any

Import

%

2020

94,12°/4

Import pendent
de destlnar

161 .882 ,18

0,00

Import pendent
de destinar

2020
161.882 ,18

0,00

S' ha aplicat mes del 70% deis ingressos i rendes a Jes finalitats fundacionals, en base a la Llei4/2008
de la Generalitat de Catalunya, def 24 d'abril.

c) Pa rtides significatives per com prova rel compliment de les finalitats.
Tenint en compte que totes Jes despeses de l'exercici ho s6n en compliment de Jes finalitats fundacionals ,
les partides on s'han destinat Jes rendes i ingressos de l'exercici es poden apreciar al compte de resultats.

d) Previsi6 estatutaria relativa al destl del patrimoni en cas de dissoluci6.
D'acord amb els estatuts de I' Associaci6, el romanent net que resulti de la dissoluci6 i liquidaci6 es lliurara
directament a qualsevol entitat publica o privada que tingui un objecte social o associatiu similar al reflectit en
els estatuts esmentats, i que a mes reuneixi la condici6 de ser considerada com a entitat beneficiaria def
mecenatge als efectes previstos a la llei 49/2002 , de 23 de desembre de regim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i deis incentius fiscals al mecenatge.

15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
L'Associaci6 no ha realitzat cap operaci6 amb entitats o altres parts vinculades.

16, ALTRA INFORMACl6

a) Nombre milja de persones ocupades
El nombre mitja de persones ocupades en el curs de l'exercici 2021 i 2020 ha estat el seg0ent :

Exerclcl 2021

I

Flxos

Eventuals

0,00

3,68 1

Exerclcl 2020

l

Fixos

Eventuals

2,62 1

0 ,00

La totalitat de treballadors: dues dones.

b) Canvis deis components de I ·6rgan de govern

La composici6 de la Junta es la segiient :
President: Jaume Pages Fila
•

Vicepresident: Lluis Blanch Mas

•

Secretaria: Olga Vidal Regard
Vocal: Rosa Calve! Marti
Vocal : Josep Toro Trallero
Vocal : Feliu Formosa Prat
Vocal : Maria Teresa Plana Turr6.

c) Operacions amb garantia
No hi ha operacions amb garantia.

d) Fels posteriors al tancament

No s'han produrt fets posteriors al tancament que, tot i no afectar els comptes anuals, puguin ser d'utilitat per
a l'usuari deis estats financers.
Tampoc s'han produn fets posteriors al tancament que afectin a l'aplicaci6 del principi d'entitat en
funcionament.

17. INFORMACl6 SEGMENTADA

a) Xifra de negocis per tipus d'activitat i centres de treball: No aplicable a 1'Associaci6.

b) Xifra de negocis per mercat geografic No aplicable a I' Associaci6.

