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Balanç simplificat - Exercici 2019 

Núm. dels Notes   Exercici Exercici 

comptes memòria 2019 2018

A) ACTIU NO CORRENT 12.518,47 14.101,28

20, (280) I. Immobilitzat intangible

21, (281) II. Immobilitzat material 5 1.639,65 2.511,46

III. Inversions immobiliàries

IV. Béns del patrimoni cultural

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

2405, 26 VI. Inversions financeres a llarg termini 8 10.878,82 11.589,82

B) ACTIU CORRENT 679.070,76 681.145,45

I. Existències

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

comptes a cobrar
8 388.766,99 251.070,46

440 1. Usuaris i deutors per prestació de serveis 55.823,27 49.197,30

445 4. Altres deutors 0,00 13.298,36

4708, 471 6. Altres crèdits amb les Administracions públiques 12 332.943,72 188.574,80

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

565, 566 IV. Inversions financeres a curt termini 8 9.237,96 1.837,96

V. Periodificacions a curt termini

570, 572 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 281.065,81 428.237,03

 TOTAL ACTIU ( A + B ) 691.589,23 695.246,73

Núm. dels Notes Exercici Exercici 

comptes memòria 2019 2018

A) PATRIMONI NET 203.663,25 147.309,40

A-1) Fons propis 10 203.663,25 147.309,40

I. Fons dotacional o fons socials

120, 121 III. Excedents d'exercicis anteriors 147.309,40 122.003,38

129 V. Excedent de l'exercici 3 56.353,85 25.306,02

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts  

B) PASSIU NO CORRENT 56.672,49 60.481,29

I. Provisions a llarg termini 

II. Deutes a llarg termini 9,11 32.621,63 33.430,43

172 2. Altres deutes a llarg termini 32.621,63 33.430,43

III. Deutes amb entitats del grup i associades, llarg termini 16 24.050,86 27.050,86

C) PASSIU CORRENT 431.253,49 487.456,04

I. Provisions a curt termini 

II. Deutes a curt termini 9,11 395.864,50 452.920,88

521, 522 2. Altres deutes a curt termini 395.864,50 452.920,88

 III. Deutes amb entitats del drup i associades, curt termini 16 3.000,00 6.000,00

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 9 32.388,99 28.535,16

41 2. Creditors varis 2.158,74 -276,75

465 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 0,00 -28,98

475, 476 4. Altres deutes amb les Administracions Públiques 12 30.230,25 28.840,89

 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C ) 691.589,23 695.246,73

ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU
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Compte de resultats simplificat - Exercici 2019 

Núm. dels Notes de Exercici Exercici 

comptes la memòria 2019 2018
  

1. Ingressos per les activitats 13 1.068.274,07 807.707,64

705 a) Vendes i prestacions de serveis 247.364,99 125.316,39

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 4.383,00 6.038,00

723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions 37.929,18 31.927,36

724,728,(658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos 778.596,90 644.425,89

2. Ajuts concedits i altres despeses 13 (89.123,27) (61.099,32)

(650) a) Ajuts concedits (89.123,27) (61.099,32)

3. Variacions d'existències productes acabats i en curs

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

5. Aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats

(64) 7. Despeses de personal 13 (512.700,60) (431.486,10)

8. Altres despeses d'explotació (409.112,04) (289.216,95)

a) Serveis exteriors (407.275,68) (288.270,89)

(621) a2) Arrendaments i cànons 7 (66.263,25) (49.448,91)

(622) a3) Reparacions i conservació (12.334,00) (1.496,59)

(623) a4) Serveis professionals independents (136.682,35) (86.060,99)

(624) a5) Transports 0,00 (636,90)

(625) a6) Primes d' assegurances (5.740,91) (3.855,43)

(626) a7) Serveis bancaris (1.648,77) (1.391,30)

(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques (25.608,77) (3.050,00)

(628) a9) Subministraments (12.993,86) (13.790,05)

(629) a10) Altres serveis (146.003,77) (128.540,72)

(631) b) Tributs (1.449,54) (946,06)

(655) c) Pèrdues i variació de provisions per les acitvitats (356,65) 0,00

(659) d) Altres despeses de gestió corrent (30,17) 0,00

(68) 9. Amortització de l' immobilitzat 5 (871,81) (615,19)

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

(678) 13. Altres resultats (112,50) 0,00

I)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
56.353,85 25.290,08

769 14. Ingressos financers 0,00 15,94

15. Despeses financeres

16. Variació del valor raonable en instruments financers

17. Diferències de canvi

18. Resultat per alienacions d'instruments financers

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 0,00 15,94

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II) 56.353,85 25.306,02

19. Impostos sobre beneficis  

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 56.353,85 25.306,02
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Estat de canvis en el patrimoni net -  Exercici 2019 

 

 

A)  SALDO FINAL DE L' EXERCICI 2017 130.749,34 -49.026,40 40.280,44 0,00 122.003,38

I.  Ajustaments per canvis de criteri, exercici 2017 i anteriors

II.  Ajustaments per errors, exercici 2017 i anteriors

B)  SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2018 130.749,34 -49.026,40 40.280,44 0,00 122.003,38

I.  Excedent de l' exercici 25.306,02 25.306,02

II.  Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

III. Operacions de patrimoni net

IV.  Altres variacions del patrimoni net 40.280,44 -40.280,44 0,00

C)  SALDO FINAL DE L' EXERCICI 2018 171.029,78 -49.026,40 25.306,02 0,00 147.309,40

I.  Ajustaments per canvis de criteri, exercici 2018 i anteriors

II.  Ajustaments per errors, exercici 2018 i anteriors

D)  SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2019 171.029,78 -49.026,40 25.306,02 0,00 147.309,40

I.  Excedent de l' exercici 56.353,85 56.353,85

II.  Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

III. Operacions de patrimoni net

IV.  Altres variacions del patrimoni net 25.306,02 -25.306,02 0,00

E)  SALDO FINAL DE L' EXERCICI 2019 196.335,80 -49.026,40 56.353,85 0,00 203.663,25

EXCEDENTS 

EXERCICIS 

ANTERIORS

EXCEDENTS 

NEGATIUS D' 

EXERCICIS 

ANTERIORS

EXCEDENT DE 

L' EXERCICI

SUBVENCIONS, 

DONACIONS

I LLEGATS 

REBUTS

TOTAL
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Memòria econòmica de l’exercici 2019 

 

 

Nota 1. Activitat de l’ Entitat. 

L’Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (en endavant, CCAR) es va constituir com a 
associació el 30 d’abril de 2.004. 

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat és una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre 
d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb Nº 29379 i CIF Nº G-63721963. També està 
inscrita en els Registres Municipals d’Entitats de Sabadell. 

L’Associació té la seva seu social en Barcelona, Rambla de Santa Mónica, 10-1ª planta. 

Li és d’ aplicació la Llei 4/2008, de 24 d’ abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques (modificada per la Llei 7/2012, de 15 de juny), així com el Decret 259/2008, de 23 
de desembre (reformat parcialment per el Decret 125/2010), pel qual s’ aprova el Pla de comptabilitat 

de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

Els objectius de CCAR, segons l’article 2 dels seus Estatuts, són “la defensa del dret d’asil dintre del 
marc jurídic vigent: drets de les persones refugiades, apàtrides, reassentades, desplaçament 

humanitari, també la defensa dels drets de les persones immigrants, treballant per afavorir els 

processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya”. 

Per assolir aquests objectius es desenvolupen diferents programes que pretenen donar una resposta 
global i integral a les dificultats derivades del fet migratori, a les que han de fer front els refugiats i 

immigrants a casa nostra.  Aquesta tasca es fa realitat a través de dues grans línies d’intervenció 

interrelacionades:  

1. Atenció a les persones refugiades i immigrants a través dels programes socials, jurídics i 

ocupacionals.  
2. Defensa dels drets de les persones refugiades i immigrants a través de la incidència política i 

social i la participació.  

Les àrees d’ activitat de l’Associació durant l’exercici 2019 han estat les següents (en la Memòria 
d’activitats 2019 es detallen amb més profunditat les activitats desenvolupades, les persones implicades 

i beneficiàries, els objectius assolits, etc.): 

1.1.- Serveis jurídics: serveis d’atenció jurídica per a persones sol·licitants de protecció internacional 

(refugiat, extensió familiar, protecció subsidiària i d’altres). Els serveis jurídics de la CCAR ofereixen un 
assessorament i assistència jurídiques de qualitat en matèria de protecció internacional. Al mateix 

temps es treballa per al reconeixement de l’estatut d’apatrídia, pensat per a totes les persones que no 

tenen reconeguda una nacionalitat. També es desenvolupa una tasca reivindicativa contra la invisibilitat 

que sovint afecta el col·lectiu de persones que requereixen protecció internacional.  
Un dels grans reptes de l’any 2019 va ser l’abordatge de la situació dels menors que viatgen sols, part 
de la població especialment vulnerable i sensible, la qual queda a vegades exclosa del seu dret de 

demanar asil. La CCAR treballa perquè puguin accedir a la protecció internacional, tant des de la 

formació de referents per a aquests nens i nenes, com des del seu assessorament jurídic. 
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1.2.- Programes d’ acollida i inclusió:  

- Programa d’acollida temporal per a sol·licitants de protecció internacional. Finançat pel Ministeri 

d’Inclusió, Migracions i Seguretat Social, l’objectiu és cobrir les necessitats bàsiques de les persones 
sol·licitants d’asil perquè puguin iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral. El programa s’estructura en 

dus fases: estada en un centre o pis d’acollida i sortida d’aquest dispositiu d’acollida. 

- Servei d’intervenció social per a persones migrades: programa d’acompanyament integral per 
aconseguir l’ autonomia i la inserció social de les persones sol·licitants de protecció internacional, 

hagin realitzat o no una estada en centres d’acollida. 

- Els programes complementaris de la CCAR es van crear com a complement del programa d’acollida 

estatal i es desenvolupen en diferents municipis catalans. La finalitat ha estat oferir suport a persones 

refugiades i sol·licitants d’asil que no tenen accés a les prestacions del programa estatal, també a 
persones que han vist denegada la seva sol·licitud d’asil i han quedat en situació d’irregularitat 

sobrevinguda. En el marc d’aquests programes s’han gestionat prestacions econòmiques individuals. 
Durant l’any 2019 s’han executat diversos projectes d’acció complementària: el programa municipal de 

la ciutat de Barcelona -Nausica-, el programa municipal de Sabadell -Tenderol-, el programa d’acollida 
i integració de Sant Boi de Llobregat i el projecte de servei d’informació i orientació laboral en El Prat 

de Llobregat.  

- Suport a la millora de l’ocupabilitat i inserció laboral en els programes complementaris: a les persones 
beneficiàries de places d’acollida en els municipis esmentats se’ls ofereix cursos d’idiomes, orientació 

ocupacional i formació professional. 

1.3.- Programes ocupacionals i formatius. 

S’han dut a terme programes d’inserció sociolaboral dirigits al nostre col·lectiu d’atenció:  

- Definir itineraris individualitzats per a la inserció e integració laboral a fi de garantir processos 
d'inclusió social satisfactoris. 

- Tallers per enfortir competències transversals i habilitats socials (inclou classes de castellà i català). 
- Prospecció laboral per facilitar l'accés al mercat de treball. 

 

2.1.- Àrea d’incidència política i social i participació. 

El treball en aquest àrea té per objectiu contribuir a la transformació de la realitat per la justícia global 

mitjançant la defensa del dret d’asil i dels drets humans des d’una perspectiva integral. Des d’una 

dimensió ciutadana, que inclou tan drets com deures, es promou una visió crítica de la realitat actual.  

A) En la tasca de defensa dels drets humans desenvolupada per la CCAR, destaquen especialment 
dos projectes: “Ciutats defensores dels drets humans” i el “Programa català de protecció de 

defensors i defensores dels drets humans”. 

B) Defensa de les persones en situació de desplaçament forçat: s’han portat a terme diferents 
projectes destinats a visibilitzar les vulneracions de drets tant als països d’acollida com d’origen, 

especialment els drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA). En aquest sentit, s’han 
elaborat materials divulgatius sobre el tema dels desplaçaments generats per les Maras i es van 

realitzat activitats de sensibilització especialment durant el Dia Mundial de les Persones 

Refugiades (20 de juny). 
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C) Treball amb mitjans de comunicació: les línies estratègiques de l’àrea de comunicació durant 
2019 han estat donar visibilitat a les persones refugiades que viuen a Catalunya i són veïnes de 

la població (per trencar els estereotips sobre els immigrants), també als refugiats LGTBI i als 
refugiats ambientals, així com la problemàtica dels retards institucionals en les formalitzacions i 

denegacions de les sol·licituds d’asil. Per aquests i altres temes la CCAR ha estat present en els 

mitjans digitals i/o en paper així com en ràdio i en televisió: entrevistes a portaveus de l’entitat, 
testimoniatges de persones usuàries o ex-usuàries dels nostres serveis i reportatges diversos. A 

més aquest any 2019 s’ha començat a actualitzar la pàgina web i la imatge gràfica de CCAR.  

D) Treball en xarxa: Entre les plataformes de treball en xarxa amb què ha treballat la CCAR durant 

el 2019, destaquen les següents: Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, Lafede.cat, Taula 
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, també en diversos espais institucionals (Asil.Cat, Taula 

de Ciutadania i Migracions, Consell LGTBI (Catalunya i Barcelona), plataformes/taules de suport i 

acollida en Sabadell i Sant Boi, Barcelona Ciutat Refugi, etc.). 

2.2.- Formació:  

2.2.1. Cursos on-line: “Asil, immigració i drets humans (2ª i 3ª ed.)”, “Encarar l’apatrídia: introducció 
a la situació de les persones sense nacionalitat (2ª ed.)”, “Sense refugi: el dret d’asil i les 

vulneracions dels DESCA (1ª ed.)”.  

2.2.2. Cursos i seminaris presencials: “Asil, immigració i drets humans (6ª i 7ª ed. del curs)”; Seminari 
internacional: Veure, escoltar i callar. Quina resposta reben des de l’asil les persones que fugen 

de la violència de les Maras”. 

2.2.3. Formacions a la carta: com a entitat especialista en dret d’asil, la CCAR ha rebut durant l’any 

2019 diverses peticions per part d’organismes com universitats, fundacions privades, centres 
hospitalaris o ajuntaments per realitzar formacions concretes dirigides a un públic especialitzat 

o personal tècnic. 

2.2.4. La CCAR participa des del 2017 en el projecte Integra Train, un marc de col·laboració amb cinc 
entitats de quatre països més de la Unió Europea amb l’objectiu de fomentar la inclusió i la 

integració sociolaboral de les dones migrades i refugiades a la Unió Europea, a través del 

disseny i la implementació de formacions exhaustives 

2.3. Sensibilització: Durant l’any 2019 s’han realitzat diversos tallers a escoles primàries i secundàries de 

Catalunya, així com xerrades i altres accions de sensibilització adreçades a la ciutadania de nombrosos 
municipis catalans. També es va crear –en col·laboració amb Ruido Foto- una exposició fotogràfica 

sobre la violència de les Maras i les situacions que generen en el Triangle Nord de l’Amèrica Central.  

2.4. Participació: durant 2019 la CCAR ha continuat incorporant persones voluntàries que han participat 

en diverses tasques de l’Entitat, per exemple es van constituir noves parelles lingüístiques i es van 

organitzar diverses sortides de coneixement de l’entorn.  
 

Els objectius de CCAR són la defensa del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades i immigrants, 
treballant per afavorir els processos d’inclusió social d’aquestes persones a Catalunya, en condicions d’ 

absoluta igualtat de tracte i oportunitats per homes i dones. Per altre banda, tal i com s’ informa a la 
nota 17 d’ aquesta memòria, un 65% de les persones que treballen a l’Associació son dones. 

Pel millor assoliment de les seves finalitats estatutàries, CCAR subscriu habitualment convenis de 

col·laboració amb entitats públiques i privades pels quals se li concedeixen subvencions i ajuts destinats 

a finançar activitats específiques. 
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Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals. 

1.  Imatge fidel: 

a) Els comptes anuals s’han elaborat a partir dels registres comptables de l’Associació a data 31 de 
desembre de 2019, havent-se aplicat els principis comptables i criteris de valoració recollits en el 
Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre) pel 
qual s’ aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de 
la Generalitat de Catalunya, així com la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, 
amb l’ objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l’ Associació. 

b) No existeixen raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel no s’ han aplicat les 
disposicions legals en matèria comptable. 

2. Principis comptables no obligatoris aplicats: Durant l’ exercici s’ han aplicat els principis comptables 
establerts a la normativa vigent. No s’ han aplicat principis comptables no obligatoris. 

3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: L’entitat ha elaborat els seus comptes 
anuals de l’exercici 2019 havent tingut en consideració la situació actual derivada de la pandèmia del  
COVID-19, així com els seus efectes en l’economia en general i en la pròpia entitat en particular, no 
existint risc de continuïtat en la seva activitat, tal com s’exposa en la Nota 15 d’aquesta memòria. 

En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades per la Direcció de 
l’ Entitat per a quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren 
registrats en ells. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a la vida útil dels actius materials i 
intangibles.  

És possible que, malgrat que aquestes estimacions es realitzaren en funció de la millor informació 
disponible a la data de formulació d’aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, es produeixin 
esdeveniments en el futur que obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els propers exercicis, 
el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els 
corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs. 

4. Comparació de la informació: Els comptes anuals presenten a efectes comparatius, amb cada una de 
las partides del balanç de situació i del compte de resultats, a més a més de les xifres de l’exercici 
que es tanca, les corresponents a l’exercici anterior. Així mateix, la informació continguda en 
aquesta memòria es presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l’exercici anterior. 

5. Agrupació de partides: Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’ agrupació 
en el balanç, en el compte de pèrdues i guanys o en l’ estat de canvis en el patrimoni net. 

6. Elements recollits en diverses partides: No es presenten elements patrimonials registrats en dos o 
més partides del balanç. 

7. Canvis en criteris comptables i correcció d’ errors: no ha sigut registrat cap canvi en els criteris 
comptables ni s’ han detectat errors significatius existents al tancament de l’ exercici que obliguin a 
reformular els comptes.   
Els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustos en les estimacions 
al tancament de l’ exercici, han estat esmentats en els seus apartats corresponents. 

8. Importància relativa: En determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre els 
diferents epígrafs dels estats financers u altres assumptes, l’Entitat ha tingut present la importància 
relativa en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2019. 
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Nota 3. Aplicació de resultats. 

 

Proposta d’ aplicació de l’excedent positiu de l’exercici : 

Base de distribució 2019 2018

Excedent positiu de l'exercici 56.353,85 25.306,02

Total base de distribució 56.353,85 25.306,02

Aplicació 2019 2018

A Romanent 

A Excedents d'exercicis anteriors 56.353,85 25.306,02

Total aplicació 56.353,85 25.306,02 . 

 

 

Nota 4. Normes de registre i valoració. 

4.1 Immobilitzat intangible. 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d’ adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren 

al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per 
deteriorament que hagin experimentat. Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment. 

4.2 Immobilitzat material.  

Els bens comptabilitzats a l’immobilitzat material estan valorats al seu preu d’adquisició, el qual 

inclou les despeses addicionals que es produeixen fins la posta en condicions de funcionament del 

bé. No s’inclouen despeses financeres al seu preu d’adquisició. 

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment, es 

carreguen directament al compte de pèrdues i guanys. 

Els costos d’ampliació o millora que suposin una major duració del bé són capitalitzades com un 

major valor del mateix. 

La dotació anual a l’amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels 

diferents bens. 

Deteriorament de valor dels actius materials i intangibles 

En la data de cada balanç de situació, l’Associació revisa els imports en llibres dels seus actius 

materials i intangibles per determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua 
per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l’ import recuperable de l’ actiu es calcula 

amb l’ objecte de determinar l’ abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si l’ hagués).  
 

4.3 Arrendaments. 

Tots els contractes d’ arrendament són operatius, no existint, per tant, cap tipus d’ arrendament 

financer. Els pagaments per arrendaments operatius es registren com a despeses en el compte de 

resultats quan es meriten. 
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4.4 Instruments financers. 

L’Associació té registrats en el capítol d’ instruments financers aquells contractes que donen lloc a un 

actiu financer en una empresa/entitat i, alhora a un passiu financer o a un instrument de patrimoni 

en altre empresa/entitat. Es consideren, per tant, instruments financers els següents:  

a) Actius financers 

Préstecs i partides a cobrar :En aquesta categoria s’ han inclòs els actius que s’ han originat en l’ 

activitat pròpia de l’Entitat. També s’han inclòs altres actius financers que presenten uns 

cobraments de quantia determinada o determinable. Donat que aquests actius tenen un 

venciment inferior a 12 mesos i no reporten un interès contractual, es valoren al seu valor 

nominal. 

Els dipòsits i fiances es reconeixen pel seu import desemborsat per fer front als compromisos 

contractuals. 

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents: Sota aquest epígraf del balanç de situació adjunt es 

registra l’ efectiu en caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d’ alta 

liquiditat que són ràpidament realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor. 

Correccions valoratives per deteriorament: Al tancament de l’ exercici, s’ han efectuat les 

correccions valoratives necessàries per l’ existència d’ evidència objectiva de que el valor en 

llibres d’ una inversió no és recuperable. L’ import d’ aquesta correcció és la diferència entre el 

valor en llibres de l’ actiu financer i l’ import recuperable. S’ entén per import recuperable com el 

major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’ 

efectiu futurs derivats de la inversió. 

Les correccions valoratives per deteriorament, i en el seu cas, la seva reversió s’ han registrat 

com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el 

límit del valor en llibres de l’ actiu financer. 

Baixa d’ actius financers: L’Associació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s’ han 

cedit els drets sobre els fluxos d’ efectiu del corresponent actiu financer i s’ han transferit 

substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

b) Passius financers 

Dèbits i partides a pagar: En aquesta categoria s’ han inclòs els passius financers que s’ han 

originat en la compra de béns i serveis per l’ activitat pròpia de l’Entitat i aquells que no sent 

instruments derivats, no tenen un origen comercial. Inicialment, aquests passius financers s’ han 

registrat pel seu valor raonable que és el preu de la transacció més tots aquells costos que han 

estat directament atribuïbles. 

Els dèbits per operacions comercials amb venciment superior a un any i que no tenen un tipus d’ 

interès contractual, s’ han valorat pel seu valor nominal. 

Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l’ import rebut. Les 

despeses financeres es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats. 

Els préstecs es classifiquen com a corrents tret que l’Entitat tingui el dret incondicional per a 

ajornar la cancel·lació del passiu durant, al menys, els dotze mesos següents a la data del balanç. 
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Baixa de passius financers: L’Entitat dóna de baixa els passius financers quan s’ extingeixen les 

obligacions que els han generat. 

4.5 Impost sobre beneficis. 

L’Associació tributa en règim d’entitat parcialment exempta. Presenta, per tant un IS amb un 

resultat igual a zero, donat que l’ origen dels seus ingressos són subvencions i donatius i no 

exerceix cap activitat mercantil. 

4.6 Ingressos i despeses. 

Els ingressos i despeses s’ imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el 

corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en que 

es produeixi el corrent monetari o financer derivat d’ ells. Concretament, els ingressos es calculen -

quan no es tracta de subvencions i donacions- per el valor raonable de la contraprestació a rebre i 

representen els imports a cobrar per els serveis prestats en el marc ordinari de l’ activitat, deduïts 

els descomptes i impostos. 

4.7 Despeses de personal. 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d’ordre social obligatòries o 

voluntàries reportades en cada moment, reconeixent-se les obligacions per pagues extres, vacances 

o havers variables i les seves despeses associades. Excepte en el cas de causa justificada, les 

societats venen obligades a indemnitzar als seus empleats quan cessin en els seus serveis.  

Davant l’absència de qualsevol necessitat previsible d’acabament anormal de la feina, i donat que 

no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntàriament en els seus 

serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a despeses en el 

moment en el que es pren la decisió d’efectuar l’acomiadament. 

4.8 Subvencions, donacions i llegats. 

Les subvencions i donacions percebudes no reintegrables es comptabilitzen, d’acord amb la seva 

finalitat, en el moment que, una vegada concedides, s’estima que s’han complert les condicions 

fixades. Quan es perceben per finançar inversions, s’imputen directament al patrimoni net i es van 

imputant a resultats proporcionalment a la depreciació experimentada pels elements finançats.  

Les subvencions que es destinen a finançar despeses corrents (subvencions d’ explotació) o a 

amortitzar préstecs bancaris es consideren ingrés de l’exercici i s’imputen al compte de pèrdues i 

guanys de l’exercici en què es meriten. El mateix criteri s’aplica a les donacions obtingudes. 

Les subvencions i donacions concedides per a projectes plurianuals es consideren meritades en 

l’exercici i per tant es comptabilitzen com ingrés per l’import de la despesa executada. La resta es 

considera reintegrable i s’imputa als comptes de Deutes a llarg termini i Deutes a curt termini 

transformables en subvencions. 

Les subvencions i donacions percebudes es consideren inicialment com a reintegrables i es 

comptabilitzen com un deute. A mesura que es van efectuant les inversions i les despeses del 

projecte subvencionat es van traspassant respectivament al patrimoni net (subvencions i donacions 

de capital i explotació no reintegrables) o a ingrés de l’exercici.  
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4.9 Provisions i contingències 

Es consideren provisions els passius que apareixen com a conseqüència de successos passats dels 

que es poden derivar perjudicis patrimonials de probable materialització i d’import i termini 

indeterminats. També com a provisions s’inclouen les despeses pendents de realitzar dels projectes 

en curs. Aquests passius es registren pel valor actual estimat com a més probable.  

Les contingències responen a passius sorgits per successos passats de materialització condicionada 

a esdeveniments futurs independents de la voluntat de l’entitat. Al tancament de l’exercici no 

existien contingències significatives. 

4.10 Transaccions entre parts vinculades 

L’Entitat no té relacions de control sobre altres entitats. En cas de transaccions amb entitats amb 

les quals podria considerar-se que hi ha vinculació per compartir una mateixa direcció, aquestes 

transaccions es produeixen en condicions normals de mercat i les subvencions amb estricte 

compliment de la normativa al respecte.  

4.11 Transaccions en moneda estrangera 

Les escasses compres/despeses que es fan en moneda estrangera es valoren en funció del tipus de 

canvi existent a la data en què es produeix el deute, comptabilitzant-se la diferència de canvi en el 

moment del pagament com a ingrés o despesa financera.  

 

 

Nota 5. Immobilitzat material 

 

La composició i el moviment dels diferents comptes durant l’ exercici ha estat el següent: 

 

Mobiliari i altre equipament 2.376,78 2.376,78

Equips processament informació 3.625,39 3.625,39

 subtotal cost 6.002,17 0,00 0,00 6.002,17

Mobiliari i altre equipament -1.756,76 -71,39 -1.828,15

Equips processament informació -1.733,95 -800,42 -2.534,37

 subtotal amortització acumulada -3.490,71 -871,81 0,00 -4.362,52

Total immobilitzat material net 2.511,46 -871,81 0,00 1.639,65

saldo 31.12.19ACTIU saldo 31.12.18 altes baixes
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ACTIU saldo 31.12.17 altes traspassos saldo 31.12.18

Mobiliari i altre equipament 2.376,78 2.376,78

Equips processament informació 2.145,55 1.479,84 3.625,39

subtotal cost 4.522,33 1.479,84 0,00 6.002,17

Mobiliari i altre equipament -1.685,37 -71,39 -1.756,76

Equips processament informació -1.190,15 -543,80 -1.733,95

subtotal amortització acumulada -2.875,52 -615,19 0,00 -3.490,71

Total immobilitzat material net 1.646,81 864,65 0,00 2.511,46  

 
La dotació anual a la amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada: 
mobiliari al 10% i equips informàtics al 25%. 
 
No hi ha immobilitzat que no afecti directament a les activitats de l’Associació. 
 
 

Nota 6. Immobilitzat intangible. 

Al tancament dels exercicis 2019 i 2018 l’immobilitzat intangible (aplicacions informàtiques amb un cost 
total de 1.070,65 euros). es troba totalment amortitzat. 
 
La dotació a la amortització es va calcular pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada. 
 
No hi ha immobilitzat intangible que no afecti directament a les activitats de l’Associació. 
 
 

Nota 7. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar. 

Al compte d’explotació de l’exercici s’han registrat despeses d’arrendament per un import de 66.263 

euros (49.449 euros en 2018), dels quals 21.630 euros (18.000 euros en 2018) corresponen al lloguer 

de la seu social de l’Entitat i altres locals per les activitats i la resta al lloguer d’habitatges pels projectes 

d’acollida temporal descrits en la nota 1 d’aquesta memòria (43.508 euros en 2019; 30.042 euros en 

2018) així com al renting d’equipaments d’oficina (1.125 euros en 2019; 1.407 euros en 2018). 

 
 

Nota 8. Actius financers. 

(Els saldos amb les Administracions Públiques es detallen en la nota 12 d’aquesta memòria). 

Existeixen actius financers a llarg termini (actiu no corrent) per import de 10.878,82 euros (11.589,52 

euros al 31.12.18) dels quals 1.000,00 euros corresponen a l’aportació a COOP 57, SCCL (cooperativa 

de serveis financers) i la resta (9.878,52 euros en 2019 i 10.589,82 euros en 2018) correspon a fiances 

de lloguer i altres dipòsits en garantia de contractes diversos. 
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La informació dels instruments financers de l’ actiu corrent del balanç de l’Associació, classificats per 

categories, és la següent: 

2.019 2.018 2.019 2.018 2.019 2.018 2.019 2.018

Actius a VR amb canvis en PiG

Inversions mantingudes fins venciment

Préstecs i partides a cobrar 397.747 252.905 397.747 252.905

Actius disponibles per venda

Derivats de cobertura

TOTAL 397.747 252.905 397.747 252.905

C
A

T
E

G
O

R
IE

S

Instruments de 

patrimoni

Valors 

representatius de 

deute

Crèdits, Derivats, Altres TOTAL

CLASSES

 

 
El detall dels “Préstecs i partides a cobrar” al tancament de l’exercici es el següent: 

 

 

Actius financers - Prèstecs i partides a cobrar Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.18

Deutors per prestació de serveis, entitats privades 2.070 252

Deutors per prestació de serveis, Ajuntament de Barcelona 37.534 26.816

Deutors per prestació de serveis, Generalitat de Catalunya 9.464 16.035

Deutors per prestació de serveis, altres ajuntaments i ent.públiques 6.755 6.094

Subvencions i donacions pdts. de cobrament, entitats privades 0 12.626

Subvencions pdts. de cobrament, Unió Europea 77.165 11.922

Subvencions pdts. de cobrament, Generalitat-Dpt.Treball i altres 119.549 20.989

Subvencions pdts. de cobrament, Generalitat-ACCD 20.793 26.467

Subvencions pdts. de cobrament, Fons Català Cooperació Desenvolup. 38.040 19.788

Subvencions pdts. de cobrament, Ajuntament de Barcelona 0 16.000

Subvencions pdts. de cobrament, Ajuntament de Sant Boi 23.858 13.811

Subvencions pdts. de cobrament, Ajuntament de Sabadell 2.950 30.252

Subvencions pdts. de cobrament, Ajuntament de Sant Cugat 12.000 8.000

Subvencions pdts. de cobrament, Ajuntament El Prat de Llobregat 28.700 14.000

Subvencions pdts. de cobrament, Diputació de Barcelona 7.631 22.343

Subvencions pdts. de cobrament, Autoritat Metrop. BCN (AMB) 2.000 5.000

Bestretes creditors diversos 0 672

Fiances constituïdes a curt termini 9.238 1.838

TOTAL 397.747 252.905
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El moviment que hi ha hagut durant l’exercici en l’epígraf del balanç “Usuaris, 
patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar” es el següent:  
 

Deutors per prestació de serveis 252 4.920 3.102 2.070 

Entitats privades deutores per donacions/subvencions i 

altres deutors
12.626 0 12.626 0 

Administracions públiques deutores per subvencions i 

convenis
237.517 1.019.099 870.177 386.439 

TOTAL 250.395 1.024.019 885.905 388.509

Saldo 

31.12.19

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 

altres comptes a cobrar

Saldo 

31.12.18
Entrades Sortides

 

Deutors per prestació de serveis 550 4.807 5.105 252

Entitats privades deutores per donacions/subvencions i 

altres deutors
4.582 40.370 32.326 12.626

Administracions públiques deutores per subvencions i 

convenis
490.578 592.609 845.670 237.517

TOTAL 495.710 637.786 883.101 250.395

Saldo 

31.12.18

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 

comptes a cobrar

Saldo 

31.12.17
Entrades Sortides

 

 

Nota 9. Passius financers. 

(els saldos amb les Administracions Públiques es detallen en la nota 12 d’aquesta memòria) 

El passiu no corrent (llarg termini) de l’Entitat té el següent detall al tancament de l’exercici: 

Prèstec CEAR, llarg termini 24.051 27.051

Deutes a llarg termini transformables en subvencions 32.621 33.380

Fiances rebudes per contractes en lloguer 0 50

TOTAL 56.672 60.481

Passius financers a llarg termini  - Dèbits i partides a pagar Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.18

 
 

El deute a llarg termini amb CEAR per import de 24.050,86 euros (27.050,86 euros al 31.12.18) 

correspon als venciments de l’exercici 2021 i següents del préstec de la Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado, el qual no genera interessos i s’amortitza a raó de 3.000 euros anuals (venciments previstos 

de 3.000€ entre 2021 i 2027 i de 3.050,86€ en 2028). 

Deutes a llarg termini transformables en subvencions: el saldo al 31-12-19 per import de 32.621 euros 
correspon íntegrament a la part que es preveu desenvolupar l’any 2021 del ACT Project de la Comissió 

Europea (2020-2021).  
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El passiu corrent de l’Entitat (amb venciment a curt termini) té el següent detall al tancament de 

l’exercici: 

 

Prèstec CEAR, curt termini 3.000 6.000

Deutes a curt termini transformables en subvencions 381.882 442.552

Deutes amb altres entitats per cooperació en projectes diversos 13.982 10.369

Creditors per operacions comercials i altres creditors 2.159 -277

Remuneracions pendents de pagament i altres deutes 0 -29

TOTAL 401.023 458.615

Passius financers a curt termini  - Dèbits i partides a pagar Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.18

 
 

Addicionalment existeixen deutes amb Administracions Públicas per import total de 30.230 euros 

(28.841 euros al 31.12.18), les quals es detallen en la nota 12, Situació fiscal. 

 

Els “Deutes a llarg/curt termini transformables en subvencions” corresponen a ajuts (subvencions, 

donacions, convenis) rebuts per a projectes anuals i plurianuals a desenvolupar per l’Entitat en els 
propers exercicis. El detall al tancament de l’exercici és el següent: 

 

Subvencions Comissió Europea (UE) 65.243 0

Subvencions Center of Study of Democracy 0 8.008

Subvencions Generalitat Catalunya-Dpt.Afers Socials, XHI, altres 46.491 13.457

Subvencions Agència Catalana Cop.Desenvolup. (ACCD) 185.424 271.846

Subvencions Escola Cultura de la Pau (UAB) 3.575 0

Subvencions Àrea Metropolitana Barcelona (AMB) 0 3.600

Subvencions Diputació de Barcelona 1.900 30.500

Subvencions Ajuntament de Barcelona  0 13.448

Subvencions Barcelona Solidària (Aj.Barcelona) 26.725 56.531

Subvencions Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 31.513 28.612

Subvencions Ajuntament El Prat de Llobregat 25.200 0

Subvencions Ajuntament Rubí 28.433 0

Obra Social "la Caixa" per subvencions/convenis 0 19.092

Subvenció LaFede.cat 0 20.000

Subvenció Dpt. Afers Exteriors USA (Embaixada Madrid) 0 10.837

Aportació "Casa vostra, casa nostra" 0 1

Total Deutes transformables en subvencions 414.504 475.932

Menys previssió execució a curt termini -381.882 -442.552

Total Deutes transformables en subvencions a llarg termini 32.622 33.380

Deutes transformables en subvencions: Finançador Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.18
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Altre informació: 

1.- Al tancament dels exercicis 2019 i 2018 l’Entitat no tenia deutes amb entitats financeres. 

2.- Beneficiaris i altres creditors: al tancament dels exercicis 2019 i 2018 l’Associació no tenia deutes 

amb els beneficiaris de les seves activitats. 

 
 

Nota 10. Fons propis. 

10.1 Moviment durant l’exercici: 

Saldo 31-12-17 130.749,34 -49.026,40 40.280,44 122.003,38

Aplicació excedent 2.017 40.280,44 -40.280,44 0,00

Excedent exercici 2.018 25.306,02 25.306,02

Saldo 31-12-18 171.029,78 -49.026,40 25.306,02 147.309,40

Aplicació excedent 2.018 25.306,02 -25.306,02 0,00

Excedent exercici 2.019 56.353,85 56.353,85

Saldo 31-12-19 196.335,80 -49.026,40 56.353,85 203.663,25

FONS PROPIS

Excedents 

possitius exercicis 

anteriors

Excedents 

negatius exercicis 

anteriors

Excedente de 

l'exercici

Total Fons 

Propis

 

10.2. Desemborsaments pendents: No correspon. 

 

 

Nota 11. Subvencions, donacions i llegats. 

Totes les subvencions i ajuts rebuts es troben vinculats directament a les activitats i projectes 

desenvolupats per l’Entitat. Cap d’aquets ajuts ha servit per a finançar bens de capital. Així mateix. 

l’Entitat ha complert les condicions associades a les subvencions i ajuts rebuts. 

 

La informació sobre l’ import i les característiques de les subvencions i ajuts rebuts que figuren en el 

balanç, així com els reflectits en el compte de resultats es detalla en el quadre següent: 
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Comissió Europea Projecte Integra Train 2.016 2017-2019 66.103,65 58.095,73 8.007,92 66.103,65 0,00 

Comissió Europea ACT Project 2.019 2020-2021 65.243,25 0,00 0,00 0,00 65.243,25 

Generalitat de Ctya.- ACCD El nostre pais, el seu refugi 2.017 2017-2020 214.642,06 47.739,89 79.411,94 127.151,83 87.490,23 

Generalitat de Ctya.- ACCD Acompany.-Protec.Defensors DH 2.017 2018-2019 102.872,84 42.278,16 58.395,54 100.673,70 2.199,14 (1)

Generalitat de Ctya.- ACCD Repensem el dret d'asil 2.018 2018-2019 59.349,55 0,00 59.349,55 59.349,55 0,00 

Generalitat de Ctya.- ACCD Acompany.-Protec.Defensors DH 2.019 2019-2020 193.743,43 0,00 98.009,22 98.009,22 95.734,21 (7)

GenCat-Dpt.Treball,Afers Dret d'asil i persones refugiades LGTBI 2.019 2019-2020 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

GenCat-Dpt.Treball,Afers Voluntariat i refugiats 2.019 2019-2020 27.439,84 0,00 9.932,69 9.932,69 17.507,15 

GenCat-Dpt.Treball,Afers Dret asil /enfortir associats CCAR 2.019 2019-2020 3.760,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.760,00 

Generalitat Ctya. / Pacte Invisibilitzades: Asil dones desplaçades  2.019 2019-2020 2.448,49 0,00 60,00 60,00 2.388,49 

GenCat-Dpt.Treball,Afers Invisibilitzades: dones refugiades 2.019 2.019 13.711,38 0,00 13.711,38 13.711,38 0,00 

GenCat-Dpt.Treball,Afers Tots i totes podem ser refugiats 2.019 2.019 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 

GenCat-Dpt.Treball,Afers Programa complementari d'acollida 2.019 2019-2020 45.068,66 0,00 22.534,33 22.534,33 22.534,33 

Generalitat Ctya./ OSIC Foment català refugiats/immigrants 2.019 2.019 4.928,00 0,00 4.928,00 4.928,00 0,00 

GenCat-Institut Cat.Dona El dret d'asil i el gènere 2.019 2.019 8.362,00 0,00 8.362,00 8.362,00 0,00 

Fons Català Coop. Desenvol. Ciutats Def.DDHH-ed.primavera 2.019 2.019 35.293,11 0,00 35.293,11 35.293,11 0,00 

Fons Català Coop. Desenvol. Ciutats Def.DDHH-ed.tardor 2.019 2.019 74.233,88 0,00 74.233,88 74.233,88 0,00 

Xarxa d'Habitatges Habitatges persones refugiades 2.018 2.018 11.250,00 10.775,10 173,67 10.948,77 301,23 

Xarxa d'Habitatges Habitatges persones refugiades 2.019 2018-2019 13.248,00 517,60 12.730,40 13.248,00 0,00 

Diputació de Barcelona Projecte Camins 2.017 2017-2020 37.752,55 10.476,34 25.376,21 35.852,55 1.900,00 

Diputació de Barcelona Diaris persones refugiades 2.017 2.018 3.670,80 447,35 0,00 447,35 0,00 (2)

Diputació de Barcelona Servei atenció jurídica refugiats 2.019 2.019 3.609,41 0,00 3.609,41 3.609,41 0,00 

Àrea Metropolitana BCN Nova llar pels refugiats (DESCA) 2.018 2018-2019 5.000,00 1.400,00 3.600,00 5.000,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona Projecte Camins 2.017 2017-2019 24.493,30 17.173,17 7.320,13 24.493,30 0,00 (3)

Ajuntament de Barcelona Projecte Camins 2.019 2019-2020 28.666,53 0,00 1.941,33 1.941,33 26.725,20 (4)

Ajuntament de Barcelona Les dones també son refugiades 2.019 2.019 9.850,00 0,00 9.850,00 9.850,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona Tots i totes podem ser refugiats 2.019 2.019 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona La nostra ciutat, el seu refugi 2.018 2018-2019 16.000,00 2.552,02 13.447,98 16.000,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona No més persecució LGTBI 2.019 2.019 6.800,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 

Ajt. Barcelona-BCN Solidària Les maras i el dret d'asil 2.018 2018-2019 41.444,60 432,82 41.011,78 41.444,60 0,00 (5)

BCN Solidària - ECP/UAB Conflictes, refugi i gènere 2.019 2.019 3.575,00 0,00 0,00 0,00 3.575,00 

Ajuntament El Prat de Llobr. Benvingudes persones refugiades 2.019 2.019 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 

Ajuntament El Prat de Llobr. Benvingudes persones refugiades 2.019 4T 2019 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 

Ajt Prat Llobr./Fundació Caixa Benvingudes persones refugiades 2.019 2.020 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 

Ajuntament St Cugat del V. Conveni protecció Defensors DH 2.019 2.019 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 

Ajuntament de Sant Boi Acollida de persones refugiades 2.018 2018-2019 69.054,58 40.442,39 28.612,19 69.054,58 0,00 

Ajuntament de Sant Boi Dret d'asil-acollida persones refugiades 2.019 2019-2020 71.583,89 0,00 40.071,19 40.071,19 31.512,70 

Ajuntament de Sabadell Compromesos amb els refugiats 2.019 2.019 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 

Ajuntament de Sabadell Tenderol: Atenció integral refugiats 2.019 2.019 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 

Ajuntament de Sabadell No + persecucions LGTBI (refugiats) 2.019 2.019 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 

Ajuntament de Rubí Projecte complemnetari 2.019 2019-2020 30.000,00 0,00 1.567,32 1.567,32 28.432,68 

Obra Social "La Caixa" Inserrefugi: inserció laboral refugiats 2.018 2018-2019 20.220,00 1.127,62 19.092,38 20.220,00 0,00 

Dpt Afers Exteriors USA Welcoming municipalities 2.018 2018-2019 10.837,50 0,00 10.837,50 10.837,50 0,00 

Lafede.cat Beca DevReporter (exili LGTBI Marroc) 2.018 2018-2019 18.836,80 0,00 18.836,80 18.836,80 0,00 (6)

2.113.089,45 893.404,54 801.957,85 1.695.362,39 414.503,61 

(2) Finalment només es justifiquen 447,35€, per la quantitat restant (3.223,45) es presenta renúncia i es fa retorn en 2019 de la bestreta no utilitzada.

(3) L'import total concedit per aquest projecte ascendeix a 42.168,95€, dels quals CCAR gestiona 24.493,30€ i SOS Racisme 17.675,65€.

(4) De l'import total concedit per aquest projecte (37.649,05€), CCAR gestionara 28.666,530€ i l'IDHC gestiona 8.982,52€.

(5) De l'import total concedit per aquest projecte (49.644,60€), CCAR gestiona 41.444,60€ i l'Escola de Cultura de Pau 8.200€.

(6) Import total concedit: 20.000€, dels quals el SCI gestionarà 1.163,20€

(7) Import total concedit: 238.743,43€, dels quals CCAR gestiona 193.743,43€ i altres entitats 45.000€

(1) Import total concedit pel projecte: 132.872,84€. CCAR gestiona 102.872,84€ i altres entitats 30.000€ (Taula per Mèxic, Intermon Oxfam i Assoc.Cat. Per la Pau)

TOTAL

Total imputat 

a resultats

Pendent d' 

imputar a 

resultats

ENTITAT CONCEDENT Concepte (projecte/programa/conveni)
Any 

concessió

Periode d' 

aplicació 

Import 

concedit

Imputat a 

resultats en 

2019

Imputat a 

resultats en 

exercicis 

anteriors

 
 

 



 

Comptes anuals de l’exercici 2019 
 

 

 

 

  18 

President           Secretària    

Miguel Pajares Alonso            Estel·la Pareja Morte    Barcelona, 27 agost 2020 
  

      

Nota 12. Situació fiscal. 

12.1 Saldos amb Administracions Públiques. 

El detall és el següent: 

Administracions Públiques Exercici 2019 Exercici 2018

Administracions públiques deutores per subvencions 332.685,72 188.571,77

Seguretat Social deutora 258,00 0,00

Hisenda Pública, IVA suportat 0,00 3,03

Total saldos deutors 332.943,72 188.574,80

AAPP creditores per reintegrament de subvencions 0,00 0,00

Hisenda Pública, creditora IRPF 19.017,02 15.523,20

Seguretat Social creditora 11.213,23 13.317,69

Total saldos creditors 30.230,25 28.840,89
 

 

12.2 Impost de Societats: L’Associació tributa en règim d’entitat parcialment exempta. Presenta, per 

tant un IS amb un resultat igual a zero, donat que l’ origen dels seus ingressos són principalment 

subvencions, concerts i donatius i no exerceix cap activitat mercantil. 

12.3 Altres tributs: L’ Entitat té oberts a inspecció tots els impostos a que està sotmesa per a tots els 

exercicis no prescrits. En opinió de la Direcció de l’ Entitat, l’Associació es troba al corrent de totes les 

seves obligacions fiscals i no existeixen contingències d’ imports significatius que es puguin derivar de la 

revisió dels anys oberts a inspecció. 

 

Nota 13. Ingressos i despeses. 

1) Els membres de la Junta Directiva no reben cap tipus de remuneració per la seva tasca com a 

membres de la mateixa. Alguns d’ells reben retribucions per les seves funcions com a personal en 

nòmina de CCAR. 

2a) Desglossament de la partida “Ajuts concedits i altres despeses”: El detall al tancament de l’exercici 

es el següent: 

Ajuts individuals i manutenció dels beneficiaris dels programes 89.123 61.099

Ajuts a entitats 0 0

TOTAL 89.123 61.099

Ajuts concedits
Saldo 

31.12.19

Saldo 

31.12.18
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2b) El detall de les “Despeses de personal” al tancament de l’exercici es el següent: 

Sous, salaris i assimilats 393.444 329.278

Seguretat social empresa 119.257 102.208

TOTAL 512.701 431.486

Despeses de personal
Saldo 

31.12.19

Saldo 

31.12.18

 

2c)  Desglossament de la partida “Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats”: L’import de 357 euros registrat en 2019 correspon a la regularització de deutes 

considerats incobrables . 

3) Els “Ingressos per les activitats” dels exercicis 2019 i 2018 es desglossen de la següent manera:  

Prestació de serveis 215.861 117.656

Accions formatives (cursos, tallers i xerrades de sensibilització, 

etc.) i acompanyaments com a intèrprets
31.504 7.660

Quotes associats 4.383 6.038

Subvencions oficials a les activitats (veure nota 11) 763.902 644.426

Ingressos de patrocinadors i col.laboracions  (veure nota 11) 37.929 23.325

Donacions i altres ingressos 14.695 8.602

TOTAL 1.068.274 807.707

Ingressos per les activitats
Saldo 

31.12.19

Saldo 

31.12.18

 

 

 

Nota 14. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats 

estatutàries. 
 

 

Grau d’ acompliment del destí de les rendes 

Tots els elements patrimonials de l’Entitat estan vinculats directament al compliment de les finalitats 
pròpies del seu objecte social. 
 
 
Càlcul del percentatge dedicat a les finalitats estatutàries: 
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Exercici 2019

Ajuts concedits i altres despeses 89.123 0 89.123

Despeses de personal 448.417 64.284 512.701

Serveis exteriors 404.289 4.578 408.867

Amortitzacions 872 0 872

Despeses financeres 0 0 0

Pèrdues i deterioraments 0 357 357

TOTAL 942.701 69.219 1.011.920

DESPESES 

PRÒPIES DE 

L'ENTITAT

DESPESES 

NECESSÀRIES

DESPESES 

TOTALS

 
 

Exercici 2018

Ajuts concedits i altres despeses 61.099 0 61.099

Despeses de personal 381.781 49.705 431.486

Serveis exteriors 284.365 4.852 289.217

Amortitzacions 615 0 615

Despeses financeres 0 0 0

Pèrdues i deterioraments 0 0 0

TOTAL 727.860 54.557 782.417

DESPESES 

PRÒPIES DE 

L'ENTITAT

DESPESES 

NECESSÀRIES

DESPESES 

TOTALS

 
 
 
S'han considerat despeses necessàries el personal d'administració i certs serveis exteriors. 

 

Durant els exercicis 2019 i 2018 no s’han registrat despeses derivades del funcionament de l’òrgan de 
govern (Junta Directiva). 

 

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

INGRESSOS TOTALS 1.068.274 807.708

- Despeses necessàries -69.219 -54.557

INGRESSOS NETS COMPUTABLES (Base de càlcul) 1.137.493 862.265

70% MÍNIM A DESTINAR A LES ACTIVITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT 796.245 603.586

PENDENT DE DESTINAR D'EXERCICIS ANTERIORS 0 0

TOTAL A DESTINAR A ACTIVITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT 796.245 603.586

+ Despeses fundacionals 942.701 727.860

+ Inversions per activitats pròpies de l'Entitat, finançades amb recursos propis 0 1.480

+ Amortització no subvencionada de crèdits destinats a finançar inversions 0 0

- Amortitzacions de l'immobilitzat -872 -615

RECURSOS DESTINATS A ACTIVITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT 941.829 728.725

PENDENT DE DESTINAR EN EXERCICIS FUTURS 0 0
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Nota 15. Fets posteriors al tancament 

El COVID-19 s’ ha convertit, a nivell mundial, en una emergència sanitària, afectant als ciutadans, a les 
empreses i a l’ economia en general, fins al punt que l’ Organització Mundial de la Salut (O.M.S) l’ ha 
declarat una pandèmia. A la data de formulació d’ aquests comptes anuals, el coronavirus està 
expandit per la majoria de territoris del món, entre ells Espanya. 

Davant d’ aquesta situació, el Govern espanyol ha dut a terme mesures dràstiques amb la intenció de 
limitar l’ expansió del virus, així com d’ altres mesures destinades a esmorteir els seus efectes 
econòmics. Entre aquestes mesures destaquem l’ entrada en vigor, el passat 14 de març de 2020, del 
Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’ estat d’ alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. L’ estat d’ alarma ha portat als ciutadans a un confinament obligatori en les 
seves llars i a un elevat nombre d’ empreses i establiments comercials a un cessament total o parcial 
de la seva activitat de forma temporal. 

Si bé és difícil, a la data de formulació d’ aquests comptes anuals, fer previsions sobre l’ expansió d’ 
aquesta pandèmia i els seus efectes sobre l’ economia, entenem que la situació no afecta als comptes 
anuals de l’ any 2019 de l’ entitat, així com tampoc es preveu que ho faci de forma significativa per a l’ 
exercici 2020, degut a que en l’ essencial està podent mantenir la seva activitat (prestant els serveis 
mitjançant plataformes on line i recorrent al teletreball de la majoria del seu personal), ni ha hagut de 
recórrer a cap mesura excepcional respecte al personal (ERTOS), si bé els seus ingressos per 
subvencions i concerts és molt probable que es vegin afectats, encara que en un import actualment 
desconegut. 

A banda del descrit al paràgrafs anteriors, a la data de formulació d’ aquests comptes anuals no 
existeixen altres fets posteriors al tancament, que posin de manifest circumstàncies que ja existien a 
data de tancament de l’ exercici i, que per aplicació de les normes de registrament i valoració, 
haguessin suposat la inclusió d’ ajustos en aquests comptes anuals, o que afectin a l’aplicació del 
principi d’ empresa en funcionament. 

 
 

Nota 16. Operacions amb parts vinculades. 

Durant els exercicis 2019 i 2018 l’ Entitat no ha realitzat cap operació amb parts vinculades. 

El detall dels deutes amb la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) és el següent: 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado, prèstec llarg termini 24.050,86 27.050,86

Comisión Española de Ayuda al Refugiado, prèstec curt termini 3.000,00 6.000,00

TOTAL 27.050,86 33.050,86

Denominació part vinculada
Saldo 

31.12.19

Saldo 

31.12.18
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Nota 17. Altre informació. 

17.1. Nombre mitjà de persones ocupades en el curs dels exercicis 2019 i 2018, distribuïts per 

categories i desglossat per sexes.  

El detall -calculat en funció dels dies treballats- és el següent: 

 

Categoria Homes Dones Total Homes Dones Total

Director(a) 1,00 1,00 1,00 1,00

Tècnic superior: coordinador(a) comunicació, servei jurídic 1,00 1,57 2,57 2,00 2,00

Tècnic mig: dispositiu acogida, gestió projectes, comunicació 3,76 5,42 9,18 3,74 4,70 8,44

Tècnic de suport 0,65 2,11 2,76 1,84 1,84

Total 5,41 10,10 15,51 3,74 9,54 13,28

20182019

 

17.2. Remuneració dels auditors: L’import dels honoraris meritats per l’ auditoria dels comptes anuals 

de l’exercici 2019 de l’Entitat ascendeix a 2.570 euros (2.540 euros per l’auditoria dels comptes anuals 

de l’ exercici 2018). Addicionalment els auditors han facturat en 2019 honoraris per altres feines de 

revisió per import de 2.223 euros (5.062 euros en 2018). 

17.3. L’Entitat no ha signat convenis de col·laboració empresarial d’interès general. Tampoc ha 

desenvolupat activitats prioritàries de mecenatge de les establertes en la Llei de Pressupostos Generals 

de l’Estat. 

17.4. Composició de la Junta Directiva a la data de formulació dels comptes anuals de l’exercici 2019: 

President: Miguel Pajares Alonso 

Secretària: Estel·la Pareja Morte  

Tresorera: Pascale Coissard   
Vocals: Anna Figueras, David Moya, Rosa Añó. 

 

 
Nota 18. Informació segmentada 

L’Entitat desenvolupa íntegrament en Catalunya -des de la seva seu en la Rambla de Santa Mónica de 

Barcelona i també des d'altres centres de treball a la mateixa ciutat de Barcelona i a altres municipis 

catalans- les activitats descrites en la nota 1 d’aquesta memòria. 

 
 
En Barcelona, a 27 d’agost de 2020, queden formulats els comptes anuals, donant la seva conformitat 
mitjançant signatura els representants legals de l’Entitat.  

 
 


