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Balanç simplificat - Exercici 2020 

 

 
 

 

 

 

Núm. dels Notes   Exercici Exercici 

comptes memòria 2020 2019

A) ACTIU NO CORRENT 33.438,84 12.518,47

20, (280) I. Immobilitzat intangible

21, (281) II. Immobilitzat material 5 14.908,70 1.639,65

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 10 18.530,14 10.878,82

B) ACTIU CORRENT 890.478,25 679.070,76

I. Existències

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

comptes a cobrar
10 365.324,74 388.766,99

440 1. Usuaris i deutors per prestació de serveis 98.211,78 55.823,27

445 4. Altres deutors 2.520,00 0,00

4708, 471 6. Altres crèdits amb les Administracions públiques 14 264.592,96 332.943,72

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

565, 566 IV. Inversions financeres a curt termini 10 0,00 9.237,96

V. Periodificacions a curt termini

570, 572 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 525.153,51 281.065,81

 TOTAL ACTIU ( A + B ) 923.917,09 691.589,23

Núm. dels Notes Exercici Exercici 

comptes memòria 2020 2019

A) PATRIMONI NET 240.819,48 203.663,25

A-1) Fons propis 12 235.849,54 203.663,25

I. Fons dotacional o fons socials

120, 121 III. Excedents d'exercicis anteriors 203.663,25 147.309,40

129 V. Excedent de l'exercici 3 32.186,29 56.353,85

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts 13 4.969,94 0,00

130 1. Subvencions oficials de capital 4.969,94 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 52.339,18 56.672,49

I. Provisions a llarg termini 

II. Deutes a llarg termini 11 52.339,18 56.672,49

171, 172 2. Altres deutes a llarg termini 52.339,18 56.672,49

III. Deutes amb entitats del grup i associades, llarg termini

C) PASSIU CORRENT 630.758,43 431.253,49

I. Provisions a curt termini 

II. Deutes a curt termini 11 597.341,57 398.864,50

521, 522 2. Altres deutes a curt termini 597.341,57 398.864,50

 III. Deutes amb entitats del drup i associades, curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar  33.416,86 32.388,99

41 2. Creditors varis 11 1.948,38 2.158,74

465 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476 4. Altres deutes amb les Administracions Públiques 14 31.468,48 30.230,25

 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C ) 923.917,09 691.589,23

ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU
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Compte de resultats simplificat – Exercici 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. dels Notes  Exercici Exercici 

comptes  memòria 2020 2019
  

1. Ingressos per les activitats  992.328,35 1.068.274,07

705 a) Vendes i prestacions de serveis 269.043,13 247.364,99

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 5.626,00 4.383,00

723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions 13 6.100,95 37.929,18

724,727,(658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos 13 711.558,27 778.596,90

2. Ajuts concedits i altres despeses 15 (136.884,97) (112.747,26)

(650) a) Ajuts concedits (136.884,97) (112.747,26)

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 15 (564.942,76) (512.700,60)

8. Altres despeses d'explotació (256.992,51) (385.488,05)

a) Serveis exteriors (256.762,94) (383.651,69)

(621) a2) Arrendaments i cànons 9 (86.734,05) (66.263,25)

(622) a3) Reparacions i conservació (10.531,48) (12.334,00)

(623) a4) Serveis professionals independents (91.257,28) (136.682,35)

a5) Transports

(625) a6) Primes d' assegurances (4.337,74) (5.740,91)

(626) a7) Serveis bancaris (1.818,83) (1.648,77)

(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques (6.120,47) (25.608,77)

(628) a9) Subministraments (17.732,43) (12.993,86)

(629) a10) Altres serveis (38.230,66) (122.379,78)

(631) b) Tributs (229,57) (1.449,54)

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

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

(68) 9. Amortització de l' immobilitzat 5 (1.364,38) (871,81)

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

(678),778 13. Altres resultats 42,56 (112,50)

I)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
32.186,29 56.353,85

14. Ingressos financers

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 0,00

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II) 32.186,29 56.353,85

19. Impostos sobre beneficis  

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 32.186,29 56.353,85

(DEURE) / HAVER
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Estat de canvis en el patrimoni net -  Exercici 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)  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

B)  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

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

I.  Ajustaments per canvis de criteri, exercici 2019 i anteriors

II.  Ajustaments per errors, exercici 2019 i anteriors

D)  SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2020 196.335,80 -49.026,40 56.353,85 0,00 203.663,25

I.  Excedent de l' exercici 32.186,29 32.186,29

II.  Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 4.969,94 4.969,94

III. Operacions de patrimoni net

IV.  Altres variacions del patrimoni net 56.353,85 -56.353,85 0,00

E)  SALDO FINAL DE L' EXERCICI 2020 252.689,65 -49.026,40 32.186,29 4.969,94 240.819,48

EXCEDENTS 

EXERCICIS 

ANTERIORS

EXCEDENTS 

NEGATIUS D' 

EXERCICIS 

ANTERIORS

EXCEDENT DE 

L' EXERCICI

SUBVENCIONS, 

DONACIONS

I LLEGATS 

REBUTS

TOTAL
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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT. 

 

a) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la forma com es 

gestionen. 

• L’Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (en endavant, CCAR) es va constituir com a 

associació el 30 d’abril de 2004. 

• 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 núm. 29379 i CIF núm. G-63721963.  

Amb data 31 de març de 2021 li ha sigut comunicada a l’Entitat la seva declaració com a associació 

d’utilitat pública (Resolució 30/03/21 del Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques). 

• L’Associació té la seva seu social a Barcelona, a la 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 la 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.  

A la Memòria d’activitats 2020 es detallen amb més profunditat les activitats desenvolupades, les persones 

implicades i beneficiàries, els objectius assolits, etc. 
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Les àrees d’activitat de l’Associació durant l’exercici 2020 han estat les següents: 

1.- Atenció a les persones: 

1.1.- Punts d’informació i orientació en protecció internacional. 

1.2.- Programes d’acollida complementària. 

1.3.- Servei d’atenció jurídica en protecció internacional i apatrídia. 

2.- Incidència política i social: 

2.1.- En defensa del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades. 

2.2.- Defensores dels Drets Humans. 

2.3.- Formació. 

2.4.- Treball amb mitjans de comunicació. 

3.- Participació social: 

3.1.- Treball en xarxa. 

 

b) Descripció específica dels ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de les 

persones jurídiques, dels receptors. Criteris i forma d'assegurar que satisfan l'interès 

general i que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu atorgament. 

Les ajudes atorgades durant el 2020 destinades a les persones usuàries dels serveis i programes jurídic, 

d’acollida i inclusió, d’intervenció social per persones migrades i de defensa dels drets humans, en concepte 

de manutenció, alimentació i ajudes a la inserció es veuen reflectides en el punt 2.a) del Compte de Resultats 

inclòs en aquesta memòria (103.407,12 dels 136.884,97 € en 2020; 89.123,27 € dels 112.747,26€ en 2019). 

Les ajudes atorgades durant el 2020 destinades a les persones usuàries dels serveis i programes jurídic, 

d’acollida i inclusió, d’intervenció social per persones migrades i de defensa dels drets humans, en concepte 

de transport es veuen reflectides en el punt en el punt 2.a) del Compte de Resultats inclòs en aquesta 

memòria (27.799,18€ dels 136.884,97€ en 2020;16.986,57€ dels 112.747,26€ en 2019)  

Les ajudes atorgades durant el 2020 destinades a les persones usuàries dels serveis i programes jurídic, 

d’acollida i inclusió, d’intervenció social per persones migrades i de defensa dels drets humans, en concepte 

d’educació i beques formatives es veuen reflectides en el punt 2.a) del Compte de Resultats inclòs en aquesta 

memòria (5.678,67€ dels 136.884,97€ en 2020; 6.637,42 € dels 112.747,26€ en 2019). 
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Pel que fa als criteris concrets d’assignació de les places i atorgament de les ajudes dels programes 

complementaris, els criteris són els següents: 

Criteris compartits per tots els programes 

− Persones o famílies que no tinguin accés al Programa d’acollida Estatal. 

− Haver causat baixa del Programa. 

− Persones o unitats familiars sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional en situació de 

vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social que requereix d’un recurs com a pas previ a la seva autonomia. 

− Existència d’un vincle amb la ciutat en algun dels següents aspectes: social, formativa, familiar, de caire 

sanitari o amb les entitats gestores del programa estatal d’acollida. 

− Portar menys de 5 anys a territori. 

Perfils compartits per tots els programes 

− Persones o famílies sol·licitants d’asil (que hagin presentat una sol·licitud d’asil que hagi estat acceptada 

a tràmit). 

− Persones o famílies amb la sol·licitud d’apatrídia acceptada a tràmit, o amb l’Estatut d’Apàtrida concedit. 

− Persones o famílies denegades de protecció internacional. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona (servei 

Nausica) es valora cas per cas: si la persona o unitat familiar té possibilitats d’arrelament al territori es 

valora la seva entrada. 

Perfils específics Sant Boi i Sabadell 

− Persones i/o unitats familiars que es troben a l’espera d’entrar al programa estatal. 

− Persones o famílies denegades de protecció internacional: es té en compte temps d’estada a territori per 

poder realitzar arrelament. En el cas de que la persona no disposi d’aquest temps d’estada a territori, 

cal poder justificar que es troba en llista d’espera per entrar a un altre recurs residencial de llarga durada. 

− Persones sol·licitants de protecció internacional derivades des dels dispositius d’acollida humanitària de 

la nostra entitat col·laboradora (CEAR a Catalunya) i que es troben sense llar i en risc imminent d’exclusió 

social.  
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c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant l'impacte 

monetari i els drets i obligacions que se'n deriven per a l'associació, i concretant de quina 

manera el compliment de cada conveni coadjuva al millor compliment de les finalitats 

fundacionals. 

Al 2020 la Comissió Catalana d’Ajuda al refugiat ha rebut subvencions directes d’administracions públiques, 

regulades per convenis de col·laboració i formalització. Tanmateix, també ha rebut una subvenció de la 

Fundació “la Caixa”, en el marc d’una convocatòria de subvencions, i que també ha implicat la signatura 

d’un conveni de col·laboració. 

 

d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, tot 

indicant els criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la informació per sexes i 

detallant l'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes i dones. En el cas d'ajuts, 

cal informar de la publicitat de la seva convocatòria i del seu resultat. 

 

Programes d’atenció directa a persones desplaçades 
forçosament 

Total Dones Homes 

Programes integral d’atenció a les persones refugiades 

Programa Nausica 33 14 19 

Programa Tenderol 15 7 8 

Consolidem l’acollida de persones refugiades a Sant Boi de 
Llobregat 

5 0 5 

Punt d’Informació i Orientació al Prat de Llobregat 59 32 27 

Punt d’Informació i Orientació a Rubí 118 63 55 

TOTAL 230 116 114 

Programes d’inclusió sociolaboral 

Itineraris laborals en els programes complementaris 44 16 28 

Servei d’inserció sociolaboral del Prat de Llobregat 14 12 2 

Servei d’atenció jurídica en protecció internacional i apatrídia 81 31 50 

Servei d’atenció jurídica a menors estrangers sense referents 
familiars sol·licitants de protecció internacional 

42 6 36 

TOTAL 181 95 86 
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Projectes d’incidència, sensibilització, formació i participació social Total Dones Homes 

Ciutats Defensores dels Drets Humans (edició tardor 2020) 721 433 288 

TOTAL 721 433 288 

Tallers de sensibilització  

Tallers de sensibilització en centres educatius formals i no formals, 
així com en universitats de Catalunya (un total de 96 tallers el 2021) 

 
2.309 

 
1.270 

 
1.039 

TOTAL 2.309 1.270 1.039 

Cursos i jornades de formació 

Curs on-line ‘Desplaçaments forçats, fronteres, asil i drets humans’ 52 38 14 

Segona edició del curs on-line ‘Marcades pel gènere: persecucions i 
refugi’  

56 51 5 

Segona edició del curs on-line ‘No amagar-se: el dret d’asil i les 
persecucions per motius d’orientació sexual i identitat de gènere’ 

32 19 13 

Jornada internacional ‘Desplaçament forçat i trànsit migratori en les 
fronteres internes i externes de la Unió Europea’ 

104 87 17 

Trobada amb periodistes per abordar les persecucions per motius de 
gènere 

14 10 4 

TOTAL 258 205 53 

Formacions a la carta 

Formacions a la carta a Sant Boi de Llobregat 31 26 5 

Formacions a la carta El Prat de Llobregat 13 11 2 

TOTAL 44 37 7 

 

 

e) Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat de tracte i 

d'oportunitats entre dones i homes durant l'any. 

Els objectius de la 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 

20 d’aquesta memòria, un 71% de les persones que treballen a l’Associació son dones. Tanmateix, s’està 

treballant en l’esborrany d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS. 

1. Imatge fidel: 

a) L’entitat ha de fer una declaració explícita que els comptes anuals reflecteixen la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, així com, en el cas 

de confeccionar l’estat de fluxos d’efectiu, la veracitat dels fluxos incorporats. 

Els comptes anuals s’han elaborat a partir dels registres comptables de l’Associació a data 31 de desembre 

de 2020, 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) Raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’han aplicat les 

disposicions legals en matèria comptable, amb indicació de la disposició legal no aplicada, 

i influència qualitativa i quantitativa per a cada exercici per al qual es presenta informació 

d’aquesta manera d’actuar sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de 

l’entitat. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel no s’han aplicat les disposicions 

legals en matèria comptable. 

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

• L’entitat ha elaborat els seus comptes anuals de l’exercici 2020 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 18 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. 
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c) Informacions complementàries, amb indicació de la seva ubicació en la memòria, que 

calgui incloure quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per presentar la 

imatge fidel. 

No ha sigut necessari proporcionar informació complementària -diferent a la requerida per les disposicions 

legals- per presentar la imatge fidel. 

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. Comparació de la informació. 

Els comptes anuals presenten a efectes comparatius, amb cada una de les 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. 

A efectes de millorar la comparabilitat de les xifres i reflectir més adequadament la realitat de l’activitat de 

l’Entitat, en el compte de resultats corresponent a l’exercici 2019 han sigut reclassificades despeses per 

import de 23.623,99 euros des de l’epígraf “8. Altres despeses d’explotació-Altres serveis” a l’epígraf “2. 

Ajuts concedits i altres despeses”. 

4. 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. 

5. Elements recollits en diverses partides. 

No es presenten elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç. 

6. Canvis en criteris comptables. 

No ha sigut registrat cap canvi en els criteris comptables significatius existents al tancament de l’exercici 

que obliguin a reformular els comptes.   

7. Correcció d’errors. 

No s’ha fet cap ajustament per correcció d’errors.   
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS. 

L’associació ha tingut un excedent positiu que s’aplicarà durant l’exercici 2021  

Bases de repartiment Import 

Excedent de l'exercici 2020 32.186,29  

                Total base de repartiment = Total aplicació 32.186,29   

Aplicació a 2021 Import 

Fons dotacional o fons social   

Fons especials   

Romanent 32.186,29   

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors   

                Total aplicació = Total base de repartiment 32.186,29   

 

 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 

 

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. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural 

No aplicable a l’associació. 

3. 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. 
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• 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. 

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

al 10% i equips informàtics al 25%. 

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. S’ha d’assenyalar el criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a inversions 

immobiliàries, i especificar per a aquestes inversions els criteris assenyalats en l’apartat 

anterior. 

No aplicable a l’Associació. 

5. 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. 

6. Permutes  

No aplicable a l’Associació. 

7. Actius financers i passius 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:  
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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. 

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. 

• Baixa de passius financers: L’Entitat dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les 

obligacions que els han generat. 
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8. Existències 

No aplicable a l’Associació. 

9. Impostos sobre beneficis 

L’Associació tributa en règim d’entitat parcialment exempta, establert per la llei 27/2014, de 28 de novembre, 

de l’Impost sobre Societats. En aquest règim, s'estableixen que estan exempts aquells ingressos que 

procedeixin de la realització d'activitats que constitueixin el seu objectiu social, sempre i quan aquests 

beneficis es destinin a noves inversions també relacionades amb aquell objecte social en uns terminis 

determinats establerts per la llei.  

Però l'exempció mencionada no es podrà aplicar si els ingressos provenen d'una activitat econòmica (entesa 

com la intervenció de l'entitat en la producció i/o distribució de béns i/o serveis), encara que aquesta estigui 

relacionada amb el seu objecte social, i que el benefici obtingut es reinverteixi en la mateixa entitat. 

El gruix dels ingressos de l’Associació provenen de la realització d’activitats que constitueixen el seu objectiu 

social, i els beneficis es reinverteixen en la pròpia activitat de l’entitat que constitueix la seva finalitat 

específica.  

10. 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- pel 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. 

11. 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. 

12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

No aplicable a l’Associació. 

 



 

 

Comptes anuals de l’exercici 2020 
 

 

  15 

 

13. Criteris emprats per al registre i valoració de les 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, seguint el criteri de meritació. 

14. 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.  

15. Criteris emprats en 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.  
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL. 

La composició i el moviment dels diferents comptes durant l’exercici 2020 ha estat el següent: 

VALOR BRUT

Saldo inicial 2.376,78 3.625,39 6.002,17

Entrades per noves adquisicions 512,00 14.121,43 14.633,43

Sortides i baixes

Saldo final 2.888,78 17.746,82 20.635,60

AMORTITZACIÓ

Saldo inicial -1.828,15 -2.534,37 -4.362,52

Dotació a l'amortització -117,69 -1.246,69 -1.364,38

Disminucions per sortides, baixes i traspassos

Saldo final -1.945,84 -3.781,06 -5.726,90

VALOR NET INICIAL 548,63 1.091,02 1.639,65

VALOR NET FINAL 942,94 13.965,76 14.908,70

TotalConcepte Mobiliari

Equips per al 

procesament 

d'informació

 

La composició i el moviment dels diferents comptes durant l’exercici 2019 va ser el següent: 

VALOR BRUT

Saldo inicial 2.376,78 3.625,39 6.002,17

Entrades per noves adquisicions

Sortides i baixes

Saldo final 2.376,78 3.625,39 6.002,17

AMORTITZACIÓ

Saldo inicial -1.756,76 -1.733,95 -3.490,71

Dotació a l'amortització -71,39 -800,42 -871,81

Disminucions per sortides, baixes i traspassos

Saldo final -1.828,15 -2.534,37 -4.362,52

VALOR NET INICIAL 620,02 1.891,44 2.511,46

VALOR NET FINAL 548,63 1.091,02 1.639,65

TotalConcepte Mobiliari

Equips per al 

procesament 

d'informació

 

 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. 

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL. 

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 

 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE. 

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 
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9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR. 

Al compte d’explotació de l’exercici s’han registrat despeses d’arrendament per un import de 86.734,05 e 

(66.263,25 euros en 2019), dels quals 22.656 euros (21.630 euros en 2019) 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 (62.953 euros en 2020; 42.418,89 euros en 2019) així 

com al renting d’equipaments d’oficina (1.125,36 euros en 2020 i 2019). 

 

 

10. ACTIUS FINANCERS. 

 

A) Actius financers no  corrents 

Exercici 2020 

Classes 

 

Categories 

Instruments 

de patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits, 

derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat     

Actius financers mantinguts per a negociar 
    

Actius financers a cost   18.530,14 €  18.530,14 € 

Total   18.530,14 €  18.530,14 € 

 

 

 

CONCEPTE 2020 2019

Lloguer seu - Rambla Santa Mònica, 10, 1a planta 08002 Barcelona 22.656,00 18.000,00

Lloguer oficina Reus - C. Riera de Miró, 108, B2 43203 Reus 7.260,00 3.630,00

Lloguer dispositiu acollida 1 - Plaça Eucaliptus, 3, 3r 08033 Barcelona 5.075,55 4.896,00

Lloguer dispositiu acollida 1 - Plaça Eucaliptus, 3, 4a 08033 Barcelona 855,90 0,00

Lloguer dispositiu acollida 2 - C. Residència, 10-12, 5è 3a 08030 Barcelona 2.077,56 2.077,56

Lloguer dispositiu acollida 3 - C. Residència, 10-12, 5è 4a 08030 Barcelona 2.083,68 2.083,68

Lloguer dispositiu acollida 4 - C. Major de Sarrià, 157, 3r 2a 08017 Barcelona 6.000,00 6.000,00

Lloguer dispositiu acollida 5 - C. Lluís Pascual Roca, 45, 1r 3a 08830 Sant Boi de Llobregat 7.800,00 7.800,00

Lloguer dispositiu acollida 6 - C. Pantomima, 3, B3 08035 Barcelona 9.000,00 4.414,01

Lloguer dispositiu acollida 7 - Av. Cerdanyola, 18, 2n 7a 08172 Sant Cugat del Vallès 13.200,00 5.961,30

Lloguer dispositiu acollida 8 - Plaça Barcelona, 15, 1r 2a 08172 Sant Cugat del Vallès 0,00 5.621,01

Lloguer dispositiu acollida 9 - C. Benlliure, 15, 1r 2a 08035 Barcelona 9.600,00 4.533,33

Lloguer sala per esdeveniment - Associació Cultural Ateneu del Raval 0,00 121,00

Renting equip multifuncions (impressora/escàner) 1.125,36 1.125,36

Total lloguers i rentings 86.734,05 66.263,25
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Exercici 2019 

Classes 

Categories 

Instruments 

de patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits, 

derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat     

Actius financers mantinguts per a negociar 
    

Actius financers a cost   10.878,82 €  10.878,82 € 

Total   10.878,82 €  10.878,82 € 

 

Dels actius financers a llarg termini, un import de 1.000,00 euros correspon a l’aportació a COOP 57, SCCL 

(cooperativa de serveis financers) i la resta (17.530,14 euros en 2020, 9.878,82€ en 2019) correspon a 

fiances de lloguer i altres dipòsits en garantia de contractes diversos. 

 

Aportació a COOP57 SCCL 1.000,00 1.000,00

Fiança lloguer oficina Reus, c. Riera Miró, 1 1.000,00 1.000,00

Lloguer dispositiu acollida, C.L.Pascual Roca - St. Boi 1.300,00 1.300,00

Lloguer dispositiu acollida, Casa Bloc - Barcelona  (*) 346,77 346,77

Lloguer dispositiu acollida, Av.Cerdanoyla - St Cugat (*) 3.300,00 3.300,00

Lloguer dispositiu acollida, Major Sarrià - Barcelona (*) 1.000,00 1.000,00

Lloguer dispositiu acollida, C.Pantomima - Barcelona   (*) 1.500,00 1.500,00

Lloguer dispositiu acollida, C.Benlliure - Barcelona   (*) 1.600,00 1.600,00

Fiança taquilla IES A.Ferrer i  Salat 0,00 95,45

Dipòsit garantia l icitació - Ajuntament Barcelona 7.089,82 7.089,82

Dipòsit garantia l icitació - Ajuntament El Prat de Llobregat 393,55 393,55

Total actius financers no corrents 18.530,14 18.625,59

2019Concepte 2020

 

 

(*) Al tancament de l’exercici 2019 aquestes fiances i dipòsits (per import total de 7.746,77€) es van presentar 

en el balanç de situació com a “Inversions financeres a curt termini”, dins de l’Actiu corrent. 
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B) Actius financers corrents (excepte l’Efectiu i altres actius líquids equivalents) 

 

Exercici 2020 

Classes 
  

Categories 
Instruments de 

patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits, 

derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat     365.324,74 €  365.324,74 €  

Actius financers mantinguts per a negociar         

Actius financers a cost       

Total     365.324,74 € 365.324,74 € 

  

 

Exercici 2019 

Classes 
  

Categories 
Instruments de 

patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits, 

derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat     398.004,95 €  398.004,95 €  

Actius financers mantinguts per a negociar 
  

    

Actius financers a cost       

Total     398.004,95 € 398.004,95 € 

 

 

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent: 
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(*) Al tancament de l’exercici 2020 aquestes fiances i dipòsits es presenten en el balanç de situació com a 

“Inversions financeres a llarg termini”, dins de l’Actiu no corrent, per import de 7.746,77€; la diferència de 

1.491,19€ va ser regularitzada com a despesa de l’any 2020. 

 

 

Saldo 

31.12.20

Saldo 

31.12.19

Deutors per prestació de serveis Generalitat de Catalunya 14.350,00 9.464,54

Deutors per prestació de serveis Ajuntament de Reus 425,00 1.833,70

Deutors per prestació de serveis Ajuntament de Rubí 0,00 2.000,00

Deutors per prestació de serveis Barcelona SAE INC., entitat privada 0,00 300,00

Deutors per prestació de serveis British & International School, entitat privada 200,00 200,00

Deutors per prestació de serveis Formar-te Espai de Futur SL, entitat privada 450,00 450,00

Deutors per prestació de serveis Fundació Catalana de l'Esplai, entitat privada 600,00 450,00

Deutors per prestació de serveis Associació Cultural Trentacinc, entitat privada 0,00 70,00

Deutors per prestació de serveis Col·legi Oficial de Psicologia, entitat privada 0,00 100,00

Deutors per prestació de serveis Consell de l'Advocacia Catalana, entitat privada 0,00 200,00

Deutors per prestació de serveis Institut Català de la Salut 0,00 1.500,00

Deutors per prestació de serveis Institut Municipal de Formació 0,00 300,00

Deutors per prestació de serveis Rubí Solidari, entitat privada 0,00 150,00

Deutors per prestació de serveis Tot Raval Fundació Privada, entitat privada 0,00 150,00

Deutors per prestació de serveis Ajuntament de Barcelona 73.216,50 37.533,60

Deutors per prestació de serveis Ajuntament del Prat de Llobregat 8.793,63 1.121,43

Deutors per prestació de serveis Federació Catalana de Voluntariat Social, entitat privada 6,65 0,00

Deutors per prestació de serveis
Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals "Drac Màgic", 

entitat privada
170,00 0,00

Subtotal "Usuaris i deutors per prestació de serveis" 98.211,78 55.823,27

Subvencions pendents de cobrament Obra Social "la Caixa" 2.520,00 0,00

Subtotal "Altres deutors" 2.520,00 0,00

Subvencions pendents de cobrament Diputació de Barcelona 8.190,12 7.384,67

Subvencions pendents de cobrament Ajuntament de Sabadell 508,14 2.950,00

Subvencions pendents de cobrament XHIS - Agència de l'Habitatge de Catalunya 0,00 2.448,00

Subvencions pendents de cobrament Diputació de Barcelona - Dona 0,00 246,05

Subvencions pendents de cobrament Generalitat de Catalunya - Dept. Benestar i Família 0,00 500,00

Subvencions pendents de cobrament
Generalitat de Catalunya - Dept. Treball, Afers Socials i Famílies i 

Dept. Cultura
14.975,39 104.663,97

Subvencions pendents de cobrament Comissió Europea - Act-Project 32.621,62 65.243,25

Subvencions pendents de cobrament Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 28.049,74 38.039,88

Subvencions pendents de cobrament Ajuntament de Sant Boi 87.375,53 23.857,76

Subvencions pendents de cobrament Àrea Metropolitana de Barcelona 0,00 2.000,00

Subvencions pendents de cobrament Comissió Europea - Integra-Train 0,00 11.922,42

Subvencions pendents de cobrament Ajuntament de Sant Cugat 0,00 12.000,00

Subvencions pendents de cobrament Ajuntament del Prat de Llobregat 15.680,00 28.700,00

Subvencions pendents de cobrament Institut Català de la Dona 804,50 8.362,00

Subvencions pendents de cobrament Ajuntament de Rubí 30.000,00 0,00

Subvencions pendents de cobrament Escola de Cultura de Pau 0,00 3.575,00

Subvencions pendents de cobrament Ajuntament de Barcelona 12.750,00 0,00

Subvencions pendents de cobrament
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament
33.637,92 20.792,72

Seguretat Social deutora Organismes de la Seguretat Social, deutors 0,00 258,00

Subtotal "Altres crèdits amb les Administracions públiques" 264.592,96 332.943,72

Fiances constituides a curt termini (*) Fiances constituïdes a curt termini 0,00 1.837,96

Fiances constituides a curt termini (*) Fiança dispositiu acollida- C. Major de Sarrià 157-Barcelona 0,00 500,00

Fiances constituides a curt termini (*) Fiança i garantia dispositiu acollida- C. Pantomima 3-Barcelona 0,00 1.500,00

Fiances constituides a curt termini (*) Fiança i garantia dispositiu acollida- Av.Cerdanyola 18-St Cugat V. 0,00 3.300,00

Fiances constituides a curt termini (*) Fiança i garantia dispositiu acollida- C. Benlliure 15-Barcelona 0,00 1.600,00

Fiances constituides a curt termini (*) Dipòsit dispositiu acollida- C. Major de Sarrià 157-Barcelona 0,00 500,00

Subtotal "Inversions financeres a curt termini" 0,00 9.237,96

Import total 365.324,74 398.004,95

Descripció
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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” és el següent:  

 

Entitats privades, deutores per prestació de serveis 2.070,00 2.166,65 2.810,00 1.426,65 

Entitats privades deutores per donacions/subvencions, 

altres deutors
0,00 25.200,00 22.680,00 2.520,00 

Administracions públiques deutores per subvencions, 

convenis i pretació de serveis
386.438,99 1.183.278,81 1.208.339,71 361.378,09 

TOTAL 388.508,99 1.210.645,46 1.233.829,71 365.324,74 

Saldo 

31.12.20

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 

altres comptes a cobrar

Saldo 

31.12.19
Entrades Sortides

 

Entitats privades,deutores per prestació de serveis 251,65 4.920,35 3.102,00 2.070,00 

Entitats privades deutores per donacions/subvencions, 

altres deutors
12.626,00 0,00 12.626,00 0,00 

Administracions públiques deutores per subvencions, 

convenis i prestació de serveis
237.517,42 1.019.099,43 870.177,86 386.438,99 

TOTAL 250.395,07 1.024.019,78 885.905,86 388.508,99 

Saldo 

31.12.19

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 

altres comptes a cobrar

Saldo 

31.12.18
Entrades Sortides

 

 

El detall del saldo al tancament de “Usuaris i altres deutors” és el següent:  

Deutors per prestació de serveis, entitats privades 1.426,65 2.070,00 

Deutors per prestació de serveis, Generalitat Catalunya 14.350,00 9.464,54 

Deutors per prestació de serveis, Institut Català de la Salut 0,00 1.500,00 

Deutors per prestació de serveis, Ajuntament de Reus 425,00 1.833,70 

Deutors per prestació de serveis, Ajuntament de Rubí 0,00 2.000,00 

Deutors per prestació de serveis, Ajunt. El Prat de Llobregat 8.793,63 1.121,43 

Deutors per prestació de serveis, Institut Municipal de Formació 0,00 300,00 

Deutors per prestació de serveis, Ajuntament de Barcelona 73.216,50 37.533,60 

TOTAL 98.211,78 55.823,27 

Saldo 

31.12.19
Usuaris i deutors per prestació de serveis

Saldo 

31.12.20
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11. PASSIUS FINANCERS. 

Els saldos amb les Administracions Públiques es detallen en la nota 14 d’aquesta memòria. 

 

a) Passius financers no corrents  

 

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

• Un deute a llarg termini amb CEAR per import de 21.000€ (24.050,86 euros en 2019) correspon als 

venciments de l’exercici 2022 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 

euros entre 2022 i 2028). Aquest préstec es va fer efectiu al novembre de l’exercici 2011, per un valor 

total de 48.775,86 €. 

• Deutes a llarg termini transformables en subvencions per import de 31.339,18€ al 31-12-20 (32.621,63  

euros en 2019) corresponen a la part que es preveu desenvolupar l’any 2022 de tres projectes de la 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), per import conjunt de 30.339,18€, i 

1.000€ d’un projecte de l’Ajuntament de Barcelona-Justícia Global (Barcelona Solidària). 

  
b)  Passius financers corrents  

 

 

 

Classes 
  
  

Categories 

Total 

Deutes amb entitats 
de crèdit 

Derivats i altres Total 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Passius financers a 
cost amortitzat      52.339,18 56.672,49 52.339,18 56.672,49 

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

            

Total     52.339,18 56.672,49 52.339,18 56.672,49 

Classes 
  
  

Categories 

Total 

Deutes amb entitats 
de crèdit 

Derivats i altres Total 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Passius financers a 
cost amortitzat      599.289,95 401.023,24 599.289,95 401.023,24 

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

            

Total     599.289,95 401.023,24 599.289,95 401.023,24 
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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 3.000,00 3.000,00

Deutes a curt termini transformables en subvencions 517.464,87 381.881,98

Deutes amb altres entitats per cooperació en projectes diversos 76.876,70 13.982,52

Creditors per operacions comercials i altres creditors 1.948,38 2.158,74

Remuneracions pendents de pagament i altres deutes 0,00 0,00

TOTAL 599.289,95 401.023,24

Passius financers a curt termini  - Dèbits i partides a pagar Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19

 

 

• Addicionalment existeixen deutes amb Administracions Públiques per import total de 31.468,48 euros 

(30.230,25 euros en 2019), les quals es detallen en la nota 14 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) 47.140,32 65.243,25

Subvencions Generalitat Catalunya-Dpt.Treball,Afers Socials i Families 2.510,00 46.189,97

Subvencions Generalitat Catalunya-Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social 127,56 301,23

Subvencions Agència Catalana Cop.Desenvolup. (ACCD) 336.323,72 185.423,58

Subvencions Escola Cultura de la Pau (UAB) 0,00 3.575,00

Subvencions Diputació de Barcelona 0,00 1.900,00

Subvencions Ajuntament de Barcelona  18.497,30 0,00

Subvencions Barcelona Solidària (Aj.Barcelona) 32.003,55 26.725,20

Subvencions Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 66.027,67 31.512,70

Subvencions Ajuntament El Prat de Llobregat 0,00 25.200,00

Subvencions Ajuntament Rubí 27.074,88 28.432,68

Obra Social "la Caixa" per subvencions/convenis 19.099,05 0,00

Total Deutes transformables en subvencions 548.804,05 414.503,61

Menys previssió execució a curt termini -517.464,87 -381.881,98

Total Deutes transformables en subvencions a llarg termini 31.339,18 32.621,63

Deutes transformables en subvencions: Finançador Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19
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Altra informació: 

1.- Al tancament dels exercicis 2020 i 2019 l’Entitat no tenia deutes amb entitats financeres. 

2.- Beneficiaris i altres creditors: al tancament dels exercicis 2020 i 2019 l’Associació no tenia deutes amb 

els beneficiaris de les seves activitats. 

 

12. FONS PROPIS. 

12.1 Moviment durant l’exercici: 

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

Aplicació excedent 2.019 56.353,85 -56.353,85 0,00

Excedent exercici 2.020 32.186,29 32.186,29

Saldo 31-12-20 252.689,65 -49.026,40 32.186,29 235.849,54

FONS PROPIS
Excedents possitius 

exercicis anteriors

Excedents 

negatius exercicis 

anteriors

Excedente de 

l'exercici

Total Fons 

Propis

 

12.2 Desemborsaments pendents: No correspon. 

 

13. 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: 

 



 

 

Comptes anuals de l’exercici 2020 
 

 

  25 

 

 

Comissió Europea ACT Project 2.019 2020-2021 65.243,25 0,00 18.102,93 18.102,93 47.140,32 

Generalitat de Ctya.- ACCD El nostre pais, el seu refugi 2.017 2017-2020 214.642,06 127.151,83 84.290,23 211.442,06 3.200,00 

Generalitat de Ctya.- ACCD Acompany.-Protec.Defensors DH 2.017 2018-2019 117.872,84 115.673,70 2.199,14 117.872,84 0,00 (1)

Generalitat de Ctya.- ACCD Acompany.-Protec.Defensors DH 2.019 2019-2020 193.856,80 98.009,22 70.928,42 168.937,64 24.919,16 (2)

Generalitat de Ctya.- ACCD Dret d'asil i activisme defensa DH 2.020 2021-2022 159.246,76 0,00 0,00 0,00 159.246,76 (6)

Generalitat de Ctya.- ACCD Gestió programa PCPDDDH 2.020 2020-2021 232.499,00 0,00 83.541,20 83.541,20 148.957,80 (7)

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

GenCat-Dpt.Treball,Afers Voluntariat-eina transfomació social 2.019 2019-2020 27.439,84 9.932,69 17.507,15 27.439,84 0,00 

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

GenCat-Dpt.Treball,Afers Municipis acollidors 2.020 2020-2021 70.762,13 0,00 68.252,13 68.252,13 2.510,00 

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

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

Generalitat de Ctya. Dret d'asil universal 2.020 2.020 4.520,00 0,00 4.520,00 4.520,00 0,00 

Generalitat de Ctya. Ajut extraordinari Covid19 2.020 2020-2024 5.000,00 0,00 30,06 30,06 4.969,94 (4)

Generalitat de Ctya.-Inst.Cat Dret asil i dones desplaçades 2.020 2.020 7.728,00 0,00 7.728,00 7.728,00 0,00 

Xarxa d'Habitatges Habitatges persones refugiades 2.018 2.018 11.250,00 10.948,77 173,67 11.122,44 127,56 

Xarxa d'Habitatges Habitatges persones refugiades 2.020 2.020 10.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 

FCCD Ciutats defensores Drets Humans 2.020 2.020 44.293,81 0,00 44.293,81 44.293,81 0,00 

Diputació Barcelona Camins, més enllá de les fronteres 2.017 2017-2020 37.752,55 35.852,55 1.900,00 37.752,55 0,00 

Diputació Barcelona Educació, refugi, acció 2.020 2.020 3.896,09 0,00 3.896,09 3.896,09 0,00 

Diputació Barcelona Servei atenció juridica desplaçats 2.020 2.020 3.748,58 0,00 3.748,58 3.748,58 0,00 

Diputació Barcelona Complementari Habittage St Boi 2.020 2.020 545,45 0,00 545,45 545,45 0,00 

Ajuntament de Barcelona Les dones també som refugiades 2.020 2.020 10.600,00 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona Erradiquem la LGTBIfòbia 2.020 2.020 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona El dret d¡asil és universal 2.020 2.020 8.050,00 0,00 8.050,00 8.050,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona Benvingudes persones refugiades 2.020 2.020 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona Educació, refugi i acció 2.020 2.020 8.290,00 0,00 8.290,00 8.290,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona El dret d'asil i la pprotecció infància 2.020 2.020 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona Barcelona ciutat acollidora 2.020 2020-2021 25.500,00 0,00 7.002,70 7.002,70 18.497,30 

Ajt BCN/BCN Solidària  Projecte Camins 2.019 2019-2020 28.666,53 1.941,33 25.725,20 27.666,53 1.000,00 (3)

Ajt BCN/BCN Solidària  Sense refugi: desplaçaments forçats 2.020 2020-2021 31.278,56 0,00 275,01 275,01 31.003,55 (5)

BCN Solidària - ECP/UAB Conflictes, refugi i gènere 2.019 2.020 3.575,00 0,00 3.575,00 3.575,00 0,00 

Ajuntament Prat Llobregat Benvingudes persones refugiades 2.020 2.020 39.200,00 0,00 39.200,00 39.200,00 0,00 

Ajuntament de Sabadell Tenderol- acollida 2.020 2.020 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 

Ajuntament de Sabadell Compromesos amb els refugiats 2.020 2.020 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 

Ajuntament de Sabadell Erradiquem la LGTBIfòbia 2.020 2.020 740,72 0,00 740,72 740,72 0,00 

Ajuntament de Sant Cugat PCPDDDH 2.020 2.020 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 

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

Ajuntament de Sant Boi Consolidar acollida 2.020 2020-2021 87.375,53 0,00 21.347,86 21.347,86 66.027,67 

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

Ajuntament de Rubí Benvingudes persones refugiades 2.020 2020-2021 30.000,00 0,00 2.925,12 2.925,12 27.074,88 

Fundació "la Caixa" Defensa del Dret d'Asil a El Prat LL. 2.020 2020-2021 25.200,00 0,00 6.100,95 6.100,95 19.099,05 

Subvencions diverses Reintegraments parcials ajuts 2010-2014 2.020 (746,05) 0,00 (746,05) (746,05) 0,00 

Seguretat Social Bonif icacions formació continua 2.020 2.020 386,10 0,00 386,10 386,10 0,00 

Donacions particulars Donacions 2.020 2.020 2.001,55 0,00 2.001,55 2.001,55 0,00 

1.739.176,14 467.742,93 717.659,22 1.185.402,15 553.773,99 

(2) Import total concedit: 238.743,43€, dels quals CCAR gestiona 193.743,43€ i altres entitats 45.000€ (f inalment han sigut 44.886,63€) En 2021 es justif ica un total 

de 218.179,96€, resultant un import a reintegrar de 20.563,50€  (20.450,13€ no executats per CCAR i 113,37€ retornats per una de les entitats acompanyants)

(3) De l'import total concedit per aquest projecte (37.649,05€), CCAR gestiona 28.666,53€ i l'IDHC 8.982,52€.

(4) L'import de 4.969,94€ es troba comptabilitzat en el compte 130 com a subvenció de capital per f inançar la compra d'equipament informàtic.

(5) L'import concedit (39.600,56€) serà gestionat per CCAR quan a 31.278,56€, una entitat en partenariat gestionarà 8.322,00€.

(6) L'import concedit (187.801,46€) serà gestionat per CCAR quan a 159.246,76€, una entitat en partenariat gestionarà 28.554,70€.

(7) L'import concedit serà gestionat per CCAR quan a 232.499€, les entitats en partenariat gestionaran 57.501€.  

(1) Import total concedit pel projecte: 132.872,84€. CCAR va gestionar 117.872,84€ i altres entitats 15.000€ 

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 

2020

Imputat a 

resultats en 

exercicis 

anteriors
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• L’import de les subvencions pendents d’imputar a resultats al 31 de desembre de 2020 (553.773,99€) 

correspon al saldo del compte 172-“Deutes a llarg termini transformables en subvencions” –per import 

de 31.339,18€, veure nota 11-, al saldo del compte 522 –“Deutes a curt termini transformables en 

subvencions” –amb un saldo de 517.464,87€,  veure nota 11-,i al saldo del compte 130-“Subvencions 

oficials de capital”, amb el següent detall de moviments en 2020: 

Compte 130- Subvencions oficials de capital Exercici 2020

Generalitat de Catalunya, Ajut extraordinari Covid19 destinat a 

l'adquisició d'actius (equipament informàtic)
5.000,00

         menys subvenció transferida al resultat de l'exercici -30,06

Saldo al 31 de desembre 4.969,94
 

 

14. SITUACIÓ FISCAL. 

 

14.1. Saldos amb administracions públiques: 

Administracions Públiques Exercici 2020 Exercici 2019

Administracions públiques deutores per subvencions 264.592,96 332.685,72

Seguretat Social deutora 0,00 258,00

Total saldos deutors 264.592,96 332.943,72

Hisenda Pública, creditora IRPF 17.704,68 19.017,02

Seguretat Social creditora 13.763,80 11.213,23

Total saldos creditors 31.468,48 30.230,25
 

14.2. Impostos sobre beneficis 

a) Informació relativa a les diferències temporànies deduïbles i imposables registrades en el balanç al 

tancament de l’exercici. 

No s’aplica. 

b) Antiguitat i termini previst de recuperació fiscal dels crèdits per bases imposables negatives. 

No s’aplica. 

c) Incentius fiscals aplicats en l’exercici i compromisos assumits en relació amb aquells.  

     No s’aplica. 
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d) Informació relativa a les provisions derivades de l’impost sobre beneficis així com sobre les contingències 

de caràcter fiscal i sobre esdeveniments posteriors al tancament que suposin una modificació de la 

normativa fiscal que afecta els actius i passius fiscals registrats. En particular, s’ha d’informar dels 

exercicis pendents de comprovació. 

No s’aplica. 

e) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal. 

No s’aplica. 

 

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. 

 

RESULTAT COMPTABLE: 32.186,29 

2020   Augments Disminucions   

DIFERÈNCIES PERMANENTS 
Resultats exemptes 960.184,62 992.370,91 -32.186,29 

Altres diferències       

DIFERÈNCIES TEMPORÀRIES 
Amb origen a l’exercici       

Amb origen a exercicis anteriors       

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors      

BASE IMPOSABLE (Resultat fiscal): 0,00 

 

RESULTAT COMPTABLE: 56.353,85 

2019   Augments Disminucions   

DIFERÈNCIES PERMANENTS 
Resultats exemptes 1.011.920,22 1.068.274,07 -56.353,85 

Altres diferències       

DIFERÈNCIES TEMPORÀRIES 
Amb origen a l’exercici       

Amb origen a exercicis anteriors       

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors      

BASE IMPOSABLE (Resultat fiscal): 0,00 

 

14.3. Altres tributs: 

L’Entitat té oberts a inspecció tots els impostos a que està sotmesa per els últims 4 anys. 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. 
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15.- INGRESSOS I DESPESES. 

1. Import de les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat, amb indicació de 

l’import de cada partida del compte de resultats que afecta l’esmentat concepte. 

Els membres de la Junta Directiva de CCAR 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. 

2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, Ajuts concedits i altres despeses, amb indicació 

dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats. 

Ajuts concedits 
Saldo 

31.12.20 
Saldo 

31.12.19 

Ajuts individuals i manutenció dels beneficiaris dels programes 136.884,97 112.747,26 

Ajuts a entitats 0,00 0,00 

TOTAL 136.884,97 112.747,26 

 

A efectes de millorar la comparabilitat de les xifres i reflectir més adequadament la realitat de l’activitat 

de l’Entitat, en el compte de resultats corresponent a l’exercici 2019 han sigut reclassificades despeses 

per import de 23.623,99 euros des de l’epígraf “8. Altres despeses d’explotació-Altres serveis” a 

l’epígraf “2. Ajuts concedits i altres despeses”. 

Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, Aprovisionaments. Cal detallar els imports 

corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de primeres matèries i altres 

matèries consumibles, i distingir entre compres i variació d'existències. 

Cap import registrat en aquesta partida. 

Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, Despeses de personal, amb distinció entre sous 

i salaris, aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials. 

Despeses de personal 
Saldo 

31.12.20 
Saldo 

31.12.19 

Sous i salaris 439.951,30 391.217,39 

Quitances (indemnitzacions i vacances no gaudides) 4.274,77 2.226,44 

Seguretat social empresa 120.716,69 119.256,77 

TOTAL 564.942,76 512.700,60 

 

Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, Pèrdues, deteriorament i variació de les 

provisions per operacions de les activitats, amb distinció entre variació de provisions per a insolvències 

i pèrdues de crèdits incobrables i variació de provisions per a altres operacions de les activitats. 

Cap import registrat en aquesta partida. 
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3. L’import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis. 

Cap import registrat en aquesta partida. 

4. Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida Altres resultats: 

corresponen a una sanció tributària per import de 157,50 euros i a abonaments diversos per 

indemnitzacions de sinistres i altres per import total de 200,06 euros.. 

5. Desglossament de la partida 1 del compte de resultats, Ingressos per les activitats: 

 

 

 

6. Informació sobre  

- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats a les quals 

es destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes. 

No s’aplica en 2020. 

- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, amb especificació de les següents: 

- Compres efectuades, devolucions de compres i ràpels. 

- Vendes realitzades, devolucions de vendes i altres descomptes efectuats. 

- Serveis rebuts i prestats. 

- Interessos abonats i carregats; Dividends i altres beneficis rebuts. 

 
No s’aplica. 
 

- Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de compres, vendes i serveis 

rebuts i prestats: en els exercicis 2020 i 2019 l’Entitat ha incorregut en despeses en moneda diferent 

a l’euro per imports molt poc significatius. 

 

 

Exercici Exercici

2020 2019

Prestació de serveis 245.216,81 215.861,15

Accions formatives (cursos, tallers i xerrades de 

sensibilització, etc.) i acompanyaments com a intèrpretets
23.826,32 31.503,84

Quotes associats 5.626,00 4.383,00

Subvencions oficials a les activitats 709.556,72 763.901,81

Ingressos de patrocinadors i col·laboracions 6.100,95 37.929,18

Donacions i altres ingressos 2.001,55 14.695,09

TOTAL 992.328,35 1.068.274,07

Ingressos per les activitats
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16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES. 

No s’aplica. 

 

17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 

ESTATUÀRIES. 

1. Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al compliment de les 

finalitats estatutàries. Cal concretar si són o no són de la dotació fundacional o del fons social, i detallar-

ne els elements més significatius (valor comptable, vida útil, amortització acumulada, deterioraments). 

Així mateix, s'ha d'especificar l'activitat que s'hi desenvolupa. 

 Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l'alienació de béns i drets de l'entitat i sobre la 

reinversió de la totalitat del producte obtingut. 

 Tots els elements patrimonials de l’Entitat estan vinculats directament al compliment de les finalitats 

pròpies del seu objecte social. 

2. Càlcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge legalment 

establert. Quan escaigui, presentació d'un pla aprovat per l'òrgan de govern per aplicar els recursos 

pendents de destinar. També quan escaigui, estat de compliment del pla aprovat per l'òrgan de govern 

en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents de compliment de les obligacions establertes en 

la legislació vigent. 

Any 
Proposat Imports aplicats en cada exercici Import pendent 

de destinar % Import 2019 2020 

2019 70% 796.246,05 941.828,12   0,00 

2020 70% 753.895,45  883.946,02 0,00 

3. Explicació detallada de les partides més significatives que l'entitat identifica amb el compliment directe 

de les finalitats. 

 

 

 

Exercici 2020

Ajuts concedits i altres despeses 136.884,97 136.884,97

Despeses de personal 495.993,21 68.949,55 564.942,76

Serveis exteriors 241.434,41 15.558,10 256.992,51

Amortitzacions 1.364,38 1.364,38

Despeses financeres

Pèrdues i deterioraments 157,50 157,50

TOTAL 875.676,97 84.665,15 960.342,12

DESPESES 

PRÒPIES DE 

L'ENTITAT

DESPESES 

NECESSÀRIES

DESPESES 

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

Durant els exercicis 2020 i 2019 no s’han registrat despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern 

(Junta Directiva). 

 

 

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT. 

Si bé és difícil, a la data de formulació d’ aquests comptes anuals, fer previsions sobre els seus efectes de 

la pandèmia del Covid19 sobre l’ economia durant l’exercici 2021 i següents, entenem que la situació no 

afecta als comptes anuals de l’ any 2020 de l’entitat, així com tampoc es preveu que ho faci de forma 

significativa per a l’exercici 2021, degut a que en l’ essencial ha pogut 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 s’han vist afectats, encara que en un import poc significatiu. 

A banda del descrit al paràgraf anterior, 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. 

 

19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES. 

Durant els exercicis 2020 i 2019 l’Entitat no ha realitzat cap transacció amb parts vinculades que hagi 

comportat la comptabilització d’actius o passius en el balanç de situació i/o d’ingressos o despeses en el 

compte de resultats. 

 

 

 
 

EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

INGRESSOS TOTALS 992.328,35 1.068.274,07

- Despeses necessàries -84.665,15 -69.220,29

INGRESSOS NETS COMPUTABLES (Base de càlcul) 1.076.993,50 1.137.494,36

70% MÍNIM A DESTINAR A LES ACTIVITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT 753.895,45 796.246,05

PENDENT DE DESTINAR D'EXERCICIS ANTERIORS 0,00 0,00

TOTAL A DESTINAR A ACTIVITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT 753.895,45 796.246,05

+ Despeses fundacionals 875.676,97 942.699,93

+ Inversions per activitats pròpies de l'Entitat, f inançades amb recursos propis 9.633,43 0,00

+ Amortització no subvencionada de crèdits destinats a f inançar inversions 0,00 0,00

- Amortitzacions de l'immobilitzat -1.364,38 -871,81

RECURSOS DESTINATS A ACTIVITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT 883.946,02 941.828,12

PENDENT DE DESTINAR EN EXERCICIS FUTURS 0,00 0,00
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20. ALTRA INFORMACIÓ 

1.- Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i 

desglossat per sexes. 

 2020 2019 

Categoria Homes Dones Total Homes Dones Total 

Director(a), director(a) en funcions 0,31 1,43 1,74  1,00 1,00 

Subdirector (a) 0,46  0,46    

Tècnic(a) superior: servei jurídic 0,95 0,57 1,52 1,00 1,57 2,57 

Tècnic(a) mig: dispositiu acollida, gestió 
projectes, comunicació, etc. 

3,25 7,21 10,46 3,76 5,42 9,18 

Tècnic(a) de suport   2,97 2,97 0,65 2,11 2,76 

Total 4,97 12,18 17,15 5,41 10,10 15,51 

 

2.- Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista 

legalment per la seva  inscripció en el registre corresponent 

L’Assemblea general d’associats de data 17 de setembre de 2020 va aprovar el nomenament de les persones 

titulars de l’òrgan de govern i representació de l’entitat. La composició resultant de la Junta Directiva, vigent 

a la data de formulació dels comptes anuals de l’exercici 2020 es la següent: 

• President: José Miguel Pajares Alonso 

• Secretària: Estel·la Pareja Morte 

• Tresorera: Pascale Coissard  

• Vocals: David Moya Malapeira, Rosa Sunna Añó Adell. Tània Corrons Mellado i Joan Reventós Rovira. 

 

3.- Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència econòmica) per 

a les quals s’ha tramitat una autorització i estat de compliment de les resolucions corresponents. 

No aplicable a l’associació- 

4.- Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a aquestes 

operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal assenyalar les limitacions 

de disponibilitat existents. 

No aplicable a l’associació. 

5.- Quan l’entitat sigui la de major actiu d’un conjunt d’entitats sotmeses a una mateixa unitat 

de decisió, perquè estiguin controlades per qualsevol mitjà per una o diverses persones físiques o 

jurídiques, no obligades a consolidar, que actuïn conjuntament, o perquè es trobin sota una direcció única 

per acords o clàusules estatutàries, s’ha d’incloure una descripció de les citades entitats i assenyalar el motiu 

pel qual es troben sota una mateixa unitat de decisió, com també informar sobre l’import agregat dels actius, 



 

 

Comptes anuals de l’exercici 2020 
 

 

  33 

passius, patrimoni net, xifra de negocis i resultat del conjunt de les citades entitats. S’entén per entitat de 

major actiu aquella que en el moment de la seva incorporació a la unitat de decisió presenti una xifra major 

en el total de l’actiu del model del balanç. 

No aplicable a l’associació 

6. Quan l’entitat no sigui la de major actiu del conjunt d’entitats sotmeses a una unitat de decisió en els 

termes assenyalats en el punt anterior, ha d’ indicar la unitat de decisió a la qual pertany i el registre 

públic on estiguin dipositats els comptes anuals de l’entitat que conté la informació exigida en el punt 

anterior. 

No aplicable a l’associació 

7- Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria i que ajudi a justificar 

el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de l’entitat. 

• Remuneració dels auditors: L’import dels honoraris meritats per l’ auditoria dels comptes anuals de 

l’exercici 2020 de l’Entitat ascendeix a 2.610 euros (2.570 euros en 2019). Addicionalment els auditors 

han facturat en 2020 honoraris per altres feines de revisió per import de 5.050€ (2.223€ en 2019). 

• 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. 

 

21. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

L’Entitat desenvolupa íntegrament a 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. 

 

A Barcelona, a 31 de març de 2021, queden formulats els comptes anuals, donant la seva 

conformitat mitjançant signatura els representants legals de l’Entitat.  

 

 

 

 

Jose Miguel Pajares Alonso    Estel·la Pareja Morte  

President     Secretària 


