
1.  Ingressos per les activitats 560.559,16 € 580.178,32 €

    a) Vendes i prestacions de serveis 22.001,35 € 31.938,39 €

    b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 90.205,11 € 110.567,04 €

    c) Subvencions oficials a les activitats 414.852,70 € 432.983,89 €

    d) Donacions i altres ingressos per a les activitats 9.5 33.500,00 € 4.689,00 €

2. Ajuts concedits i altres despeses 9.1 -6.080,74 € -5.524,07 €

    a) Ajuts concedits -6.080,74 € -5.524,07 €

3. Aprovisionaments 0,00 € -152,14 €

    a) Consums i deteriorament d'exitències 0,00 € -152,14 €

4. Altres ingressos de les activitats 9.4 1.244,00 € 4.411,11 €

    a) Ingressos per arrendaments 1.244,00 € 4.411,11 €

5. Despeses de personal 9.2 -375.344,12 € -357.213,23 €

6. Altres despeses d'explotació -177.531,41 € -219.032,15 €

    a) Serveis exteriors -177.222,47 € -218.850,11 €

        a.1) Arrendaments i cànons -12.821,73 € -22.014,53 €

        a.2) Reparacions i conservació -3.972,12 € -1.343,21 €

        a.3) Serveis professionals independents -129.680,82 € -146.584,91 €

        a.4) Primes d'assegurances -2.195,93 € -4.622,56 €

        a.5) Serveis bancaris -1.142,26 € -1.257,43 €

        a.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques -6.586,14 € -1.955,59 €

        a.7) Subministraments -6.063,32 € -6.610,36 €

        a.8) Altres serveis -14.760,15 € -34.461,52 €

    b) Tributs -308,94 € -182,04 €

7. Amortització de l'immobilitzat -2.433,63 € -1.467,39 €

8. Altres resultats (Ingressos i despeses extraordinàries per ajustaments) -42.642,53 € -903,45 €

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8) -42.229,27 € 297,00 €

9. Ingressos financers 0,00 € 8,61 €

10.Despeses financeres 0,00 € 0,00 €

II ) RESULTAT FINANCER (9+10) -42.229,27 € 8,61 €

III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -42.229,27 € 305,61 €

11. Impostos sobre beneficis 0,00 € 0,00 €

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III+11) -42.229,27 € 305,61 €
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A) ACTIU NO CORRENT 20.785,58 € 17.757,76 € A) PATRIMONI NET 150.666,12 € 542.437,61 €

A-1) Fons propis 7.3 56.609,64 € 121.838,91 €

I. Immobilitzat intangible 4 0,20 € 35,57 € I.Fons dotacionals o fons socials 4.207,08 € 27.207,08 €

    1. Aplicacions informàtiques 0,00 € 0,00 €     1. Fons dotacionals o fons socials 4.207,08 € 27.207,08 €

    2. Altres immobilitzats intangibles 0,20 € 35,57 €

I.Excedents d'exercicis anteriors 94.631,83 € 94.326,22 €

II. Immobilitzat material 3 17.383,39 € 14.420,20 €     1. Romanent 258.423,53 € 258.117,92 €

    1. Instal·lacions, maquinària i utillatge 10.090,58 € 11.390,58 €     1. Excedents negatius d'exercicis anteriors -163.791,70 € -163.791,70 €

    2. Mobiliari i Equips per a processament d'informació 1.405,51 € 3.029,62 €

    3. Altre immobilitzat 5.887,30 € 0,00 €

III.Excedent de l'exercici -42.229,27 € 305,61 €

III. Inversions financeres a llarg termini 6.1 3.401,99 € 3.301,99 €

    1. Instruments de patrimoni 1.976,25 € 1.876,25 € A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i

    2. Crèdits a tercers 0,00 € 0,00 €         altres ajustaments 7.3 94.056,48 € 420.598,70 €

    3. Altres actius financers 1.425,74 € 1.425,74 €       1. Altres subvencions, donacions i llegats 94.056,48 € 420.598,70 €

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 € 1.000,00 €

I. Deutes a llarg termini 7.1 0,00 € 1.000,00 €

     1. Altres deutes a llarg termini 0,00 € 1.000,00 €

B) ACTIU CORRENT 188.611,23 € 614.117,19 € B) PASSIU CORRENT 58.730,69 € 88.437,34 €

I. Existències 450,00 € 1.798,10 € I. Deutes a curt termini 6.926,41 € 54.644,00 €

     1. Deutes amb entitats de crèdit 7.1 888,91 € 0,00 €

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats      3. Altres deutes 7.2 6.037,50 € 54.644,00 €

      i altres comptes a cobrar 6.2 102.753,59 € 364.192,08 € II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 7.2 51.334,72 € 33.793,34 €

     1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 3.494,00 € 11.679,97 €      1. Creditors varis 33.195,17 € 15.257,16 €

     2. Altres deutors 150,00 € 42.031,40 €      2. Personal (remumeracions pendents de pagament) 0,00 € -811,64 €

     3. Actius per impost corrent 0,00 € 0,00 €      3. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 

     4. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 99.109,59 € 310.480,71 €          Administracions Públiques 18.139,55 € 19.347,82 €

III. Periodificacions a curt termini 2.687,32 € 0,00 € V. Periodificacions 469,56 € 0,00 €

IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.2 82.720,32 € 248.127,01 €

      1. Tresoreria 82.720,32 € 248.127,01 €

TOTAL ACTIU (A+B) 209.396,81 € 631.874,95 € TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B) 209.396,81 € 631.874,95 €

ASSOCIACIÓ SETEM CATALUNYA

(Sensibilització per a la transformació Econòmico-social i la Mobilització)

Número de registre 7736   NIF: G 59523910

Balanços abreujats a 31 de desembre de 2020 i 2019
(Euros)

La memòria adjunta forma part dels comptes anuals

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de 

la 

memòria

2020 2019ACTIU 

Notes de 

la 

memòria

2020 2019

SAGARRA 
FITO 
MONTSERRAT 
- 37657632P

Firmado 
digitalmente por 
SAGARRA FITO 
MONTSERRAT - 
37657632P 
Fecha: 2021.06.10 
12:26:59 +02'00'



1 
 

SETEM CATALUNYA  

(Sensibilització per a la Transformació Econòmic-social i la Mobilització) 

MEMÒRIA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2020 

1. Activitat de l’Associació 

a) L’Associació figura inscrita en el Registre d’Associacions de Barcelona, secció 1ª número 

7.736, amb data 29 de Juliol de 1985. 

 

b) L’Associació, entitat declarada d’utilitat pública, té com a objecte social: 

Sensibilitzar la ciutadania de Catalunya sobre les creixents desigualtats globals del nostre 

món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per 

aconseguir un món més just i solidari. A fi d’acomplir les seves finalitats duu a terme activitats 

de: 

• Sensibilització:  Dur a terme activitats que sensibilitzin la població sobre la creixent 

desigualtat del nostre món, tant en el nostre país com en els països del sud: camps 

de solidaritat, campanyes de denúncia i altres formes d’intercanvi. 

 

• Formació: Dur a terme activitats que ajudin a aprofundir en les causes d’aquesta 

desigualtat i les vies de solució: cursos de formació, materials formatius, investigació 

i recerca, promoció del voluntariat, etc. 

 

• Mobilització social: Dur a terme activitats que promoguin les transformacions 

personals i col·lectives necessàries per posar fi a les desigualtats. Tant aquelles que 

són possibles des del nostre país (comerç just i consum responsable, economia social 

i solidària, finances ètiques, compra pública ètica, incidència política,….) com donant 

suport a aquelles actuacions que són possibles als països del sud. 

 

• Prestació de serveis socials d’interès general. 

 

•        V Mobile Social Congrés, l'alternativa al Mobile World Congress. 
•        Campanya Roba Neta: Accions per denunciar les vulneracions dels drets laborals de les 
treballadores del Sud i reclamar a les marques que compleixin les seves promeses de garantir la 
seguretat a les seves fàbriques (o que fabriquen per a elles). 
•        Campanya Banca Armada: Denúncia a les juntes d'accionistes de les inversions en empreses 
d'armes que fan les entitats bancàries. 
•        Campanya MakeITCfair: Denunciar les repercussions socials de les noves tecnologies 
•        Formació: Cursos de formació com "Apropar-se al sud" i “l’escola d’activistes”. També s’ha fet 
formació de futurs talleristes, i que aquests després han impartir cursos del nostre catàleg de 
serveis a alumnes d’educació secundària. 
•        Formació APS: Projecte per sensibilitzar adolescents i joves dels instituts en el consum 
responsable. Aquest any també s'ha fet la formació al professorat. 
•        Participació a la FESC (Fira de l'Economia Solidària de Catalunya) amb la TecnoFESC. 
•        Pam a pam: Comunitat de persones per promoure i visibilitat iniciatives de l'ESS. 
•        Sobirania alimentària: Nova línia per denunciar l'acaparament de terres i vulneracions dels 
drets humans al voltant de la producció d'aliments. 

SAGARRA 
FITO 
MONTSERRAT 
- 37657632P

Firmado 
digitalmente por 
SAGARRA FITO 
MONTSERRAT - 
37657632P 
Fecha: 2021.06.10 
12:25:42 +02'00'



2 
 

•        Hem promocionat el propi catàleg de serveis que consisteix en tallers que tracten diverses 
temàtiques relacionades amb les nostres campanyes per difondre al màxim de gent el perquè (les 
causes) de les nostres campanyes. 
 
Per a l’Associació, la perspectiva de gènere va més enllà de comptar quantes dones o homes 
participen en les diferents activitats. Des de l’ús del llenguatge no sexista a la ruptura d’estereotips 
que associen el consum al sector femení. Metodològicament, la perspectiva de gènere impregna les 
maneres de fer: les reunions de les diferents activitats dediquen un espai a l’expressió de l’impacte 
emocional que suposen els projectes per a les persones. Per últim, l’economia solidària, lema de 
SETEM, valora l’economia reproductiva, per això a nivell organitzatiu apostem per mesures que 
faciliten la conciliació familiar (flexibilitat horària) o participem en la consecució d’un Pla d’Igualtat 
de l’organització (http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/pdf/diagnostic_genere.pdf). SSETEM 
Catalunya (www.setem.cat) som una associació de solidaritat internacional independent i 
participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitat la ciutadania sobre les 
creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions 
personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari. En aquest sentit, tot el 
treball per la justícia econòmica està especialment focalitzat als drets humans i laborals de les 
dones treballadores, les principals protagonistes del treball deslocalitzat.  
 

Bases de presentació dels Comptes Anuals 

1. Imatge Fidel: 

L’Entitat ha aplicat les disposicions legals que estableix el Pla de Comptabilitat de les 

Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat 

pel Decret 259/2008 de 23 de desembre que aprova el pla de comptabilitat de les fundacions 

i associacions i Decret 125/2010 de 14 de desembre que el modifica, en matèria comptable 

per tal de poder reflectir una imatge Fidel del patrimoni, de la seva situació financera, així 

com dels resultats de l’exercici. 

2. No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

2.1  Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa  

Durant l’any 2020 com a conseqüència de la pandèmia de la COVID, l’entitat ha modificat les 

seves actuacions en el desenvolupament de la seva missió i això ha suposat estimular el 

teletreball entre els equips professionals, la realització de les reunions de grups de treball, de 

la Junta Directiva i les assemblees per suport digital on line. També cal afegir que l’execució i 

la justificació dels projectes subvencionats han tingut diversos aplaçaments i per concloure 

la seva activitat en tallers i camps de treball s’ha vist reduïda, en conjunt les conseqüències 

de la pandèmia no han suposat cap incertesa en el funcionament de l’entitat. 

 

L’entitat durant els anys 2019 i 2020 ha registrat canvis en el seu organigrama deguts a un 

rotació activa del seu personal tècnic i administratiu, en conjunt tots aquest canvis ha permès 

mantenir el pla de treball de l’entitat sense ocasionar incertesa en el funcionament de 

l’entitat. 

 

L’entitat ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’entitat en funcionament,  

sense que existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius en el 

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/pdf/diagnostic_genere.pdf
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valor dels seus actius o passius en el proper exercici, no obstant donada la seva situació de 

resultats negatius a data 31/12/2020 i la seva incertesa en subvencions futures, la Junta de 

l’entitat ha dissenyat un pla per a la consecució d’objectius d’un futur pla de viabilitat que 

dona garanties en la seva voluntat de funcionament i continuïtat de l’entitat. 

 

3. Comparació de la informació 

Les dades dels dos anys són perfectament comparables. 

4. Agrupació de partides 

No hi ha partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats o 

a l’estat de canvis del patrimoni net. 

5. Elements recollits en diverses partides 

Els préstecs amb entitats de crèdit han estat recollits en diferents partides per tal de 

diferenciar el llarg termini del curt termini (veure detall a l’apartat 8. Passius financers). 

6. Canvis en criteris comptables 

No s’han realitzat canvis en criteris comptables. 

7. Correcció d’errors 

No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular 

els comptes. 

2. Aplicació de resultats 

La proposta d’aplicació de l’excedent és la següent: 

 

Bases de repartiment Import 

Dèficit de l’exercici 2020 -42.229,27 

Total base de repartiment = Total aplicació -42.229,27 

Aplicació a Import 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent  

Reserves -42.229,27 

Excedent pendents d'aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  

Total aplicació = Total base de repartiment -42.229,27 

 

  

 

 

 

 Normes de registre i valoració 
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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. Aquests actius 

s’amortitzen en funció de la seva vida útil. 

a. Propietat industrial 

S’han comptabilitzat en aquest concepte les despeses de desenvolupament 

capitalitzades ja que s’ha obtingut la corresponent patent o similar. 

Aquests actius estan totalment amortitzats. 

b. Aplicacions informàtiques 

Els costos d’adquisició i desenvolupament incorreguts en relació  amb els sistemes 

informàtics bàsics en la gestió de l’Entitat es registren a càrrec de l’epígraf 

“Aplicacions informàtiques” del balanç de situació. 

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte 

de resultats de l’exercici en que s’incorren. 

Aquest actius estan totalment amortitzats. 

2. Immobilitzat material 

Els béns compromesos en l’immobilitzat material es valoren a preu d’adquisició o al cost 

de producció. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l’actiu com major valor del 

bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o 

prolongació de la seva útil. 

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats, 

seguint el principi de l’import, com cost de l’exercici en què s’incorren. 

L’amortització d’aquest actius comença quan els actius estan preparats per a l’ús per al 

qual van ser projectats. 

L’amortització es calcula aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició del actius 

menys el seu valor residual. 

3. Arrendaments 

 

Hi ha un contracte d’arrendament de local on l’entitat té la seva seu al C/ Bisbe Laguarda 

nº 4 de Barcelona. S’ha dut a terme una bonificació del 30% en la factura mensual de 

novembre i desembre. 
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4. Permutes 

Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta. 

5. Actius financers i passius financers: 

Crèdits i partides a cobrar 

En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venta de béns i 

prestació de serveis per operacions de tràfic de l’Entitat. També s’han inclòs aquells actius 

financers que no s’han originat en les operacions de tràfic de l’entitat i que no sent 

instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada 

o determinable. 

Aquests actius financers s’han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la 

contraprestació més tots els costos que són directament atribuïbles. 

Posteriorment, aquest actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte 

de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l’interès efectiu. 

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per 

deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el 

valor actual dels fluxos d’efectiu recuperables. 

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 operacions de tràfic de l’entitat i aquells que no sent instruments 

derivats, no tenen un origen comercial. 

Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu cost que és el valor raonable 

de la transacció que els ha originat més tots aquells costos que han estat directament 

atribuïbles. 

Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s’han 

comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu. 

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

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

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor 

nominal. 

Durant l’exercici no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer. 

Inversions en empreses 

Aquest tipus d’inversions s’han valorat inicialment pel seu cost, és a dir, el valor raonable 

de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li han estat directament 

atribuïbles. Posteriorment aquestes inversions s’han valorat pel seu cost menys l’import 

acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 
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Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents 

categories d’instruments financers. 

Els interessos i dividends d’actius financers reportats amb posterioritat al moment de 

l’adquisició s’han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. 

Per al reconeixement dels interessos s’ha utilitzat el mètode de l’interès efectiu. 

Els dividends es reconeixen que es declari el dret del soci a rebre’l. 

6. Existències 

No hi ha existències. 

7. Impost sobre beneficis 

La despesa per import sobre beneficis representa la suma de la despesa per  impost sobre 

beneficis de l’exercici així com l’efecte de les variacions dels actius i passius per impostos 

anticipats, diferits i crèdits fiscals. 

L’Associació té reconeguda l’exempció parcial de l’impost sobre Societats per tant tributa 

únicament per l’excedent de les seves pròpies activitats. 

8. 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 que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d’ells. 

Els ingressos per prestació de serveis a tercers es reconeixen quan el resultat de la 

transacció pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això el percentatge de 

realització del servei en la data de tancament de l’exercici. 

9. Despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen tots el havers i les obligacions d’ordre social 

obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per 

pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades. 

10. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos 

directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys 

com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les 

despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció. 

Es considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de concessió de la 

subvenció, donació o llegat a favor de l’entitat, s’han complert les condicions establertes 

per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció, 

donació o llegat. 

11. Transaccions entre parts vinculades 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat.  
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3. Immobilitzat material 

El moviment registrat durant l’exercici 2019 ha estat el següent: 

Moviment Immobilitzat material   Exercici 2019   

 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Cost      

Altres instal·lacions 71.714,75 12.507,71   84.222,46 

Mobiliari 24.881,70    24.881,70 

Equips procés informàtic 48.534,93    48.534,93 

Altre immobilitzat 5.434,15    5.434,15 

 150.565,53 12.507,71   163.073.24 

Amortització      

Altres instal·lacions 71.714,76 1.117,12   72.831,88 

Mobiliari 24.881,70    24.881,70 

Equips procés informàtic 46.659,26 314,70   46.973,96 

Altre immobilitzat 3.965,50    3.965,50 

 147.221,22 1.431,82   148.653,04 

      

Valor net comptable 3.344,31 11.075,89 0,00 0,00 14.420,20 

 

El moviment registrat durant l’exercici 2020 ha sigut el següent: 

Moviment Immobilitzat material   Exercici 2020   

 Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Cost      

Altres instal·lacions 84.222,46    84.222,46 

Mobiliari 24.881,70 942,40   25.824,10 

Equips procés informàtic 48.534,93    48.534,93 

Altre immobilitzat 5.434,15 4.418,65   9.852,80 

 163.073.24 5.361,05   168.434.29 

Amortització      

Altres instal·lacions 72.831,88 1.300,00   74.131,88 

Mobiliari 24.881,70 47,12   24.928,82 

Equips procés informàtic 46.973,96 1.050,74   48.024,70 

Altre immobilitzat 3.965,50    3.965,50 

 148.653,04 2.397,86   151.050,90 

      

Valor net comptable 14.420,20 2.963,19 0,00 0,00 17.383,39 

 

A efectes comptables el compte 216 de Mobiliari, segons el balanç, té comptabilitzades en 

origen partides d’equips informàtics i el compte 217 i 219 s‘integren el quadre de moviment 

com “Altre Immobilitzat”. 
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Les dotacions per a amortitzacions es calculen en funció de la vida útil estimada, pel 

mètode lineal, i a partir del mes següent de la seva compra o de inici de la posada en 

funcionament. Els percentatges aplicats han estat els següents: 

 Instal·lacions    5 – 7 % 
 Mobiliari i equip d’oficina       10% 
 Equips informàtics        25% 
 

4. Immobilitzat Intangible 

Moviment Immobilitzat intangible   Exercici 2019  

 Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

Cost     

Marca Setem Catalunya 402,39   402,39 

Aplicacions informàtiques 1.297,70   1.297,70 

Drets Leasing 5.926,24   5.926,24 

 7.626,33   7.626,33 

Amortització     

Marca Setem Catalunya 331,25 35,57  366,82 

Aplicacions informàtiques 1.297,70   1.297,70 

Drets Leasing 5.926,24   5.926,24 

 7.555.19 35,57  7.590,76 

     

Valor net comptable 71,14 35,57  35,57 

 

Moviment Immobilitzat intangible   Exercici 2020  

 Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

Cost     

Marca Setem Catalunya 402,39   402,39 

Aplicacions informàtiques 1.297,70   1.297,70 

Drets Leasing 5.926,24   5.926,24 

 7.626,33   7.626,33 

Amortització     

Marca Setem Catalunya 366,82 35,57  402,39 

Aplicacions informàtiques 1.297,70   1.297,70 

Drets Leasing 5.926,24   5.926,24 

 7.590,76 35,57  7.626,33 

     

Valor net comptable 35,57 35,57  0 

 

5. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
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L’entitat té una fotocopiadora mitjançant un contracte d’arrendament operatiu. La 

despesa per aquest arrendament, durant l’exercici 2020 ha estat de 1.056 €. L’any 

anterior va ser de 1.329,32 €. 

  

D’una altra banda, la despesa en concepte d’arrendament de local i espais per al 

desenvolupament de les activitats pròpies de l’associació, durant el 2020, ha estat de 

11.402,73 €. Aquesta despesa l’any anterior va ser de 11.925,83 €. 

 

6. Actius financers 

1. Els actius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 

compleixen en l’entitat. El valor en els llibres de cada una de les categories és el 

següent: 

 

 Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

TOTAL 
CONCEPTE 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatiu

s de deute 

Crèdits 
Derivats i 

Altres 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatiu

s de deute 

Crèdits Derivats i 
Altres 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Actius 

financers a 
cost 

amortitzat     1.425,74 1.425,74       1.425,74 1.425,74 

Actius 
financers 

mantinguts 
per a 

negociar               

Actius 
financers a 

cost 1.976,25 1.876,25         82.720,32 248.127,01 84.696,57 250.003,26 

Total 1.976,25 1.876,25 0,00 0,00 1.425,74 1.425,74 0,00 0,00 0,00 0,00 82.720,32 248.127,01 86.122,31 251.429,00 

(1) Instruments a curt termini Altres correspon el efectiu i altres medis líquids equivalents. 

2. Usuaris i altres deutors:  

Usuaris i altres deutors Saldo inicial Entrades Sortides Saldo Final 

Deutors 11.679,97 122.937,82 130.973,76 3.644,00 

Subvencions pendents de cobrar 310.480,71 218.157,11 429.528,23 99.109,59 

Hisenda 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

7. Passius financers 

1. Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 

compleixen en l’entitat. El valor en els llibres de cada una de les categories és el 

següent: 

 

 
Instruments Financers a llarg 

termini 
Instruments Financers a curt termini TOTAL 
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CONCEPTE 
Deutes amb 

entitats de crèdit 
Derivats i altres 

Deutes amb 
entitats de crèdit 

Derivats i altres 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Passius financers 
a cost amortitzat   0,00 1.000,00 888,91 0,00   888,91 1.000,00 

Passius financers 
mantinguts per 

negociar           

Total   0,00 1.000,00 888,91 0,00   888,91 1.000,00 

 

Venciment Entitats de crèdit Altres Total 

Any 2020 0,00 0,00 0,00 

Any 2021 888,91 0,00 888,91 

Total 888,91 0,00 888,91 

 

2. Beneficiaris i creditors (detall creditors i proveïdors o per un import total)  

Beneficiaris i creditors Saldo inicial Entrades Sortides Saldo Final 

Creditors 14.445,52 170.705,99 151.956,34 33.195,17 

Beneficiaris  54.644,00 54.644,00 6.037,50 6.037,50 

Provisions a CT 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguretat Social i hisenda 19.347,82 142.312,55 148.520,82 18.139,55 

 

 

3.  Fons Propis  

El detall els fons propis és el següent: 

Fons propis - Moviments de l'any 2020     

 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

     
Fons social 4.207,08   4.207,08 

Excedents exercicis anteriors 94.326,22 305,61  94.631,83 

Creació d’un fons especial 23.000,00  23.000,00 0,00 

Resultat exercici 305,61  41.923,66 -42.229,27 

     
Valor net comptable 121.838,91 305,61 64.923,66 56.609,64 

 

*  A continuació detallem els motius del resultat negatiu de l’exercici 2020: 

- Degut a una errònia comptabilització com a ingrès d’una subvenció  no atorgada durant 

l’exercici 2019, en aquest exercici 2020 s’ha hagut de regularitzar i aplicar contra despeses 

incobrables, sent aquest cost extraordinari de 29.940 eur. 
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- També s’han regularitzat tots de saldos creditors antics no conciliats que venien de 

l’exercici 2019, i aquest cost s’ha aplicat contra despeses extraordinàries, sent l’import de 

6.580,87 eur. 

- S’ha hagut d’indemnitzar a dos extreballadors degut a un acord mutu per finalització  de 

contracte en que la suma de les dues indemnitzacions puja a 13.355,93 eur. 

- Durant part de l’any, part de la despesa de personal no ha estat coberta ni per cap 

subvenció ni per ingrès per recursos propis. 

- Per culpa de la pandèmia generada pel COVID, durant el 2020 no s’han pogut realitzar els 

Camps de solidaritat ni cap tipus de formació ni realització de tallers. La realització dels 

Camps, formació i tallers generava de mitjana durant els últims anys uns ingressos de 

30.000 eur. 

Subvencions, donacions i llegats 

*nota quadre subvencions:  En la memòria de l'any 2019 el saldo fou de 420.598,70€ la diferència 

envers el saldo inicial es la no inclusió d'un donatiu de l'any 2018 per 10.000€. 

Les donacions efectuades en efectiu, transferència o domiciliació per particulars o entitats i que són 
de caràcter irrevocable,  figuren com a ingressos de l’exercici. 
 

8. Situació fiscal 

L’Entitat està al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals, tanmateix, s’ha de dir 

que existeix la possibilitat de la revisió de les seves operacions per part de l’Agència Tributària 

per tot el període no prescrit. 

9. Ingressos i despeses 

1. Desglossament de la partida “Ajuts concedits i altres despeses”: 

Ajuts concedits 
Euros 

2020 2019 

Aportació a altres entitats/projectes 0,00 843,00 

Quotes 6.080,74 3.993,48 

Total 6.080,74 4.836,48 
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2. Desglossament de la partida “Despeses de personal”: 

Despeses de personal 
Euros 

2020 2019 

Sous i salaris 284.709,97 271.804,62 

Indemnitzacions 13.355,53 0,00 

Seguretat social a càrrec de l'entitat 76.130,42 84.820,55 

Altres càrregues socials 145,20 588,06 

Formació 1.003,00 0,00 

Total 375.344,12 357.213,23 

 

3. Desglossament de la partida “Ajustaments positius en la imputació 

indirecta”: 

 

Sense moviments. 

 

        4. Els moviments de les partides que s’inclouen en l’epígraf “Altres resultats” són els     

 següents: Inclouen ingressos de relloguer a Oiko crèdit i refacturació de 

 subministraments compartits.  

Altres resultats 
Euros 

2020 2019 

Resultats originats fora de l'activitat normal de l'entitat (altres resultats) 1.244,00 4.411,11 

Ingressos d’anys anteriors i excés de provisions 33.500,00  

Total 34.744,00 4.411.11 

 

*nota quadre altres resultats: Any 2020 per ingressos anys anterior hi ha el donatiu per 

10.000€ i el ingrés per reserves disponibles per 23.000€ 

 

 

10. Provisions  
 

No n’hi ha. 

11. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 

 

Els fons propis a finalització de l’exercici 2020 són 56.609,64 euros i és el resultat de 

l’acumulació de les primeres aportacions monetàries i patrimonials i dels resultats (positius i 

negatius) des de l’inici de l’Associació. 

 Els excedents que s’obtenen són destinats totalment a l’activitat de l’Associació. 

 L’Associació manté el compromís de destinar a la realització de les seves finalitats, 

almenys,  el 70% de les rendes i ingressos nets obtinguts, d’acord amb l’article 3.2 de la 

Llei 49/2002  i  en el termini legalment establert i, la resta, a incrementar la dotació 

patrimonial o reserves. 

A continuació es mostra el detall del càlcul realitzat: 
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 2020 2019 2018 

Ingressos 561.803,16 586.499,18 620.675,44 

Despeses financeres -1.142,26 -2.804,59 -169,27 

Base per al 70% 560.660,90 583.694,59 620.506,17 

    

Ingressos a aplicar: 70% 392.462.63 408.586,21 434.354,32 

Total aplicacions exigibles 392.462.63 408.586,21 434.354,32 

    

Despeses en activitats estatutàries 561.389.90 583.388,98 610.800,05 

Despeses financeres -1.142,26 -2.804,59 -169,27 

Inversions en immobilitzat material 5.361,05 12.507,51 1.468,65 

Total 565.608,69 593.091,90 612.099,43 

    

Excés d'aplicacions 173.146,06 184.505,69 177.745,11 

 

Operacions amb parts vinculades. 

 

No hi ha hagut cap aplicació. 

La societat no ha fet cap aportació al fons de pensions, ni a cap altra prestació a llarg termini.  

S’han registrat indemnitzacions per acomiadaments de membres de Direcció durant el 2020 

per import de 2.355,53 eur. 

No s’ha realitzat cap pagament als membres de Direcció basat en accions. 

L’Associació no ha efectuat durant l’exercici cap bestreta ni ha concedit cap crèdit al personal 

de Direcció, ni als membres de l’òrgan de govern. 

 
12. Altra informació 

1. Nombre d’empleats. 

Personal 2020 2019 

Fixes 3 10 

Eventuals 10 4 

Directors 2  

Comandaments intermedis  14 

Tècnics   

Altres   

66 % dones 

 

 Canvis components òrgan de govern 

L’any 2020 no hi ha hagut canvis a la Junta directiva. Els càrrecs es detallen a continuació: 
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Nom i Cognoms Junta entrant Càrrec dins la Junta 

Elena Romagosa Pérez Presidenta 

Martí López Berbel Vicepresident i Tresorer 

Anna Morales Mateu Secretaria 

Joaquim Playà Guimbau Vocal 
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13. Informació sobre aplaçaments de pagaments efectuats a proveïdors. Disposició addicional 

tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol 

 

L’Associació no té saldos pendents de pagament de proveïdors al tancament de l’exercici 

2018 ni al tancament de l’exercici 2017 que acumulin un ajornament superior al termini legal 

establert en la disposició transitòria segona de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol. 

 

14. Informació sobre medi ambient i drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

 

L’Associació no ha incorregut en despeses especials per la minimització de l’impacte 

ambiental o protecció i millores del medi natural, ni té comptabilitzada cap provisió per riscos 

ni per contingències possibles per a la protecció i millora del medi natural, per la qual cosa 

NO existeix cap partida de naturalesa mediambiental que hagi de ser inclosa en la Memòria 

d’acord a les indicacions de la tercera part del Pla General de Comptabilitat (Real Decret 

15/2007, de 16 de novembre). 

L’Associació per la naturalesa de la seva activitat, no ha incorregut en cap tipus de despesa 

relacionada amb l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ni té assignat, ni en aquest exercici 

ni a l’anterior, cap dret ni contractes futurs a l’emissió dels mateixos. 

 

 

 

 

Barcelona, 12 de juny de 2021 

President                                                                                Secretari 



CONCEPTE Total
Pendent 

desembors.
Total

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2018 34.207,08 € 0,00 € 84.670,10 € 9.706,12 € 597.435,61 € 726.018,91 €

I. Ajustos per canvis de criteri 2017 i anteriors

II. Ajustos per errors  2018 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT INICI 2019 34.207,08 € 0,00 € 84.670,10 € 9.706,12 € 597.435,61 € 726.018,91 €

I. Excedent de l'exercici 9.706,12 € 305,61 € 305,61 €

II. Total ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net 0,00 €

1. Augments de fons dotacional

2. (-) Reduccions de fons dotacionals -7.000,00 € -50,00 € -176.836,91 €

3. Conversió de passius financers en patrimoni net

4. Altres aportacions

III. Altres variacions del patrimoni net 9.706,12 €

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2019 27.207,08 € 0,00 € 94.326,22 € 305,61 € 420.598,70 € 542.437,61 €

I. Ajustos per canvis de criteri 2019

II. Ajustos per errors  2019

D. SALDO AJUSTAT INICI 2020 27.207,08 € 0,00 € 94.326,22 € 305,61 € 420.598,70 € 542.437,61 €

I. Excedent de l'exercici 305,61 € -42.229,27 € -42.229,27 €

II. Total ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net -305,61 € -326.542,22 € -326.542,22 €

1. Augments de fons dotacional

2. (-) Reduccions de fons dotacionals -23.000,00 €

3. Conversió de passius financers en patrimoni net

4. Altres aportacions

III. Altres variacions del patrimoni net

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2020 4.207,08 € 0,00 € 94.631,83 € -42.229,27 € 94.056,48 € 150.666,12 €

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2020

Fons Excedents 

exercicis 

anteriors

Excedent de 

l'exercici

Subvencions, 

donacions i 

llegats
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