SETEM CATALUNYA
(Sensibilització per a la Transformació Econòmico‐social i la Mobilització)
MEMÒRIA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2018
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.

c) L’Associació ha dut a terme les següents activitats durant l’exercici 2018:







III Mobile Social Congress, l’alternativa al Mobile World Congress.
Pam a pam: Comunitat de persones per promoure i visibilitzar iniciatives de l’ESS.
Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, promovent el “trasllat” del nostre consum
necessari a iniciatives de comerç just, iniciatives de l’ESS, ecològiques ...
Participació a la FESC (Fira de l’Economia Solidària de Catalunya) amb la TecnoFESC.
Camps de solidaritat i dintre dels camps i promoció de l’ESS
CRN: 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). També donem suport a la Campanya Canvia
de sabates.
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Campanya Banca Armada: de denúncia de les inversions en empreses d’armes que fan les
entitats bancàries.
Projecte Flea Market: III Mercat de calçat sostenible de Catalunya
APS: Projecte per sensibilitzar adolescents i joves dels instituts en el consum responsable
aquest any també s’ha fet la formació als professors.
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.
Formació: cursos de formació com “Social Media Manager per a la transformació social” i
Postgrau Agents en Desenvolupament Internacional a la Universitat Rovira Virgili.

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 organitaacions, vol sensibilitaar 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.
L’anàlisi de gènere que resulta dels projectes i activitats dutes a terme durant l’any 2018 és el
següent:
Participants
directes

Dones Homes

Participants
indirectes

Dones Homes

MSC

500

55 % 45 %

5.000

50 % 50 %

Mapping

230

70 % 30 %

6.000

60 % 40 %

9.000

65 % 35 %

136.300

60 % 40 %

Banca Armada

50

50 % 50 %

10.000

50 % 50 %

CRN

100

50 % 50 %

10.000

50 % 50 %

Flea Market

50

80 % 20 %

500

75 % 25 %

TecnoFESC

20

40 % 60 %

14.000

45 % 55 %

Camps de Solidaritat

160

80 % 20 %

500

60 % 40 %

APS

25

70 % 30 %

625

55 % 45 %

Voluntariat

90

61 % 39 %

15.000

80 % 20 %

Curs "Social Media Manager". Edició
2017‐2018

17

75 % 25 %

‐

‐

‐

Curs "Social Media Manager". Edició
2018‐2019

15

88 % 12 %

‐

‐

‐

Formació Postgrau

12

60 % 40 %

‐

‐

‐

Projectes

SCJiBE
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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.
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
Excedent de l'exercici

Import
9.706,12

Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a

9.706,12
Import

Fons dotacional o fons social
Fons especials
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Romanent

9.706,12

Excedent pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

9.706,12

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.
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.
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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.
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.
5

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.
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
6

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 2017 va ser el següent:
Moviment Immobilitzat material

Exercici 2017
Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Traspassos

Saldo Final

Cost
Altres instal∙lacions

71.714,75

71.714,75

Mobiliari

30.807,94

30.807,94

Equips procés informàtic

47.276,13

Altre immobilitzat

1.258,80

48.534,93

3.965,50

3.965,50

153.764,32

1.258,80

Altres instal∙lacions

69.295,34

1.638,92

Mobiliari

30.807,94

Equips procés informàtic

46.154,14

0,00

0,00

155.023,12

Amortització

Altre immobilitzat

Valor net comptable

70.934,26
30.807,94

190,42

46.344,56

3.965,50

3.965,50

150.222,92

1.829,34

0,00

0,00

152.052,26

3.541,40

‐570,54

0,00

0,00

2.970,86

El moviment registrat durant l’exercici 2018 és el següent:
Moviment Immobilitzat material

Exercici 2018
Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Traspassos

Saldo Final

Cost
Altres instal∙lacions

71.714,75

71.714,75

Mobiliari

30.807,94

30.807,94

Equips procés informàtic

48.534,93

48.534,93

Altre immobilitzat

3.965,50

1.468,65

155.023,12

1.468,65

Altres instal∙lacions

70.934,26

780,50

Mobiliari

30.807,94

Equips procés informàtic

46.344,56

5.434,15
0,00

0,00

156.491,77

Amortització

Altre immobilitzat

71.714,76
30.807,94

314,70

46.659,26

3.965,50
152.052,26

3.965,50
1.095,20

0,00

0,00

153.147,46
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Valor net comptable

2.970,86

373,45

0,00

0,00

3.344,31

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 2017
Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

Cost
Marca Setem Catalunya
Aplicacions informàtiques

402,39

0,00

402,39

1.297,70

1.297,70

1.700,09

0,00

260,11

35,57

0,00

1.700,09

Amortització
Marca Setem Catalunya
Aplicacions informàtiques

Valor net comptable

295,68

1.297,70

1.297,70

1.557,81

35,57

142,28

‐35,57

Moviment Immobilitzat intangible

0,00

1.593,38
106,71

Exercici 2018
Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

Cost
Marca Setem Catalunya
Aplicacions informàtiques

402,39

0,00

402,39

1.297,70

1.297,70

1.700,09

0,00

295,68

35,57

0,00

1.700,09

Amortització
Marca Setem Catalunya
Aplicacions informàtiques

1.297,70

331,25
1.297,70
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Valor net comptable

1.593,38

35,57

106,71

‐35,57

0,00

1.628,95
71,14
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5. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
L’entitat té una fotocopiadora mitjançant un contracte d’arrendament operatiu. La
despesa per aquest arrendament, durant l’exercici 2018 ha estat de 909,60 €. L’any
anterior va ser de 1.061,06 €.
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 2018, ha estat de
11.635,65 €. Aquesta despesa, l’any anterior va ser de 11.569,32 €.
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
Valors
Instruments
Valors
Instruments de
Crèdits Derivats
Crèdits Derivats i
CONCEPTE
representatius
de
representatius
patrimoni
i Altres
Altres
de deute
patrimoni
de deute
2018

2017 2018 2017 2018

Actius
financers a
cost
amortitzat

2017 2018 2017 2018 2017

2018

2017

1.401,90 4.178,45

TOTAL

2018

2017

1.401,90

4.178,45

0,00

0,00

Actius
financers
mantinguts
per a
negociar
Actius
financers a
cost
6.869,60 2.961,53
Total

6.869,60 2.961,53

406.868,55 244.667,36 413.738,15 247.628,89
0,00

0,00 1.401,90 4.178,45

0,00

0,00

0,00

0,00 406.868,55 244.667,36 415.140,05 251.807,34

(1) Instruments a curt termini Altres correspon el efectiu i altres medis líquids equivalents.
2. Usuaris i altres deutors:
Usuaris i altres deutors
Deutors
Subvencions pendents de cobrar
Hisenda

Saldo inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

15.516,83

80.417,51

74.151,41

21.782,93

739.338,90

222.807,94

617.057,15

345.089,69

38,79

0,16

38,79

0,16

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:
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Instruments Financers a llarg termini Instruments Financers a curt termini
CONCEPTE

Deutes amb
entitats de crèdit

Derivats i altres

Deutes amb
entitats de crèdit

2018

2018

2018

Passius financers a
cost amortitzat

2017

2017

2017

Derivats i altres

2018 2017 2018

2017

0,00 1.000,00 1.000,00 519,37 158,32 4.931,20 0,00 6.450,57 1.158,32

Passius financers
mantinguts per
negociar
Total

TOTAL

0,00
0,00

Venciment

0,00 1.000,00 1.000,00 519,37 158,32 4.931,20 0,00 6.450,57 1.158,32

Entitats de crèdit

Altres

Total

Any 2018

519,37

4.931,20

5.450,57

Any 2019

0,00

0,00

Any 2020

0,00

Any 2021

0,00

Total

0,00

519,37

4.931,20

5.450,57

L’import 4.931,20 € d’altres deutes és un deute amb la Seguretat Social (compte 521) per una
diferència en les bonificacions dels anys 2015 i 2016 del qual queda pendent 5.108,48 € que es
pagaran durant l’any 2019 i un import negatiu d’uns pagaments avançats de 177,28 € (compte 555)
que hem cobrat a principis de 2019.
2. Beneficiaris i creditors (detall creditors i proveïdors o per un import total)
Beneficiaris i creditors
Creditors
Beneficiaris
Provisions a CT
Seguretat Social i hisenda

Saldo inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

‐39.324,49

486.487,35

491.312,51

‐34.499,33

0,00

7.392,00

7.392,00

0,00

‐6.301,16

0,00

6.301,16

0,00

‐21.553,47

156.046,94

155.731,39

‐21.869,02
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4.

Fons Propis

El detall els fons propis és el següent:
Fons propis - Moviments de l'any 2018
Saldo Inicial

Fons social

Augments

Disminucions

4.207,08

Excedents exercicis anteriors

Valor net comptable

4.207,08

83.902,32

15.823,10

‐15.055,32

84.670,10

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

15.823,10

9.706,12

‐15.823,10

9.706,12

103.932,50

55.529,22

‐30.878,42

128.583,30

Creació d’un fons especial
Resultat exercici

Saldo Final

Aquest any, a la vista dels bons resultats i de la necessitat de poder cobrir les despeses de
RRHH degut a la incorporació de la figura de direcció l’any 2019, la Junta decideix crear un
fons especial de 30.000 € amb càrrec a les quotes de socis, en la reunió del 17 d’abril de
2019.
Les disminucions de 15.055,32 € responen al detall següent:
Import

Concepte
Resolucio 08‐PRI 296

3.550,98

Pèrdua Bonificació S.Sl

1.918,03

Pèrdua Bonificació S.Sl

6.809,76

Regul. import fiança Bisbe Laguarda

2.776,55

Subvencions, donacions i llegats
Dins l’apartat A‐2) 2.Altres subvencions, donacions i llegats s’inclouen les subvencions
concedides quan els projectes associats estan pendents de realització.
Saldo
01/01/18

Atorgades l'any Aplicades a
2018
ingressos 2018

Saldo
31/12/18

Generalitat de Catalunya

22.134,84

3.480,00

25.614,84

0,00

Diputació de Barcelona
Agència Catalana de cooperació al
desenvolupament

22.987,76

5.500,00

28.487,14

0,62

197.029,40

64.449,00

62.719,85

198.758,55

Ajuntament de Barcelona

219.815,84

102.953,94

222.159,91

100.609,87

Ajuntament de Tarragona

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

Comissió Europea

354.229,11

0,00

91.327,54

262.901,57

AMB Projecte 0,7

0,00

10.500,00

0,00

10.500,00

24.380,34

14.665,00

24.380,34

14.665,00

Consorci Centre Delàs (Ajt.Bcn)
Altres

10.000,00

10.000,00
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840.577,29

219.547,94

462.689,62

597.435,61

Les donacions corresponen a les efectuades en efectiu per particulars o entitats i són de
caràcter irrevocable, per tant, 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
4.1 – Desglossament de la partida “Ajuts concedits i altres despeses”:
Euros

Ajuts concedits

2018

Aportació a altres entitats/projectes

2017
843,00

780,00

Quotes

3.993,48

2.755,94

Total

4.836,48

3.535,94

4.2 – Desglossament de la partida “Despeses de personal”:
Despeses de personal
Sous i salaris

Euros
2018

2017

274.196,25

210.694,19

88.303,52

62.503,08

580,80

529,98

Indemnitzacions
Seguretat social a càrrec de l'entitat
Altres càrregues socials
Formació

2.202,20

Total

363.080,57

275.929,45

4.3 – Desglossament de la partida “Ajustaments positius en la imputació indirecta”:
Sense moviments.
3.– Els moviments de les partides que s’inclouen en l’epígraf “Altres resultats” són els
següents: Inclouen ingressos de relloguer a Oiko i refacturació de subministraments
compartits.

Altres resultats

Resultats originats fora de l'activitat normal de l'entitat (altres resultats)

Euros
2018
4.068,96

2017
4.064,15
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Ingressos d’anys anteriors i excès de provisions

2.331,71

1.643,75

Total

6.400,67

5.707,90

10. Provissions
No n’hi ha.
11. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Els fons propis són 128.583,30 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:
2018

2017

2016

620.675,44

465.419,92

368.220,15

‐169,27

‐0,60

‐315,58

Base per al 70%

620.506,17

465.419,32

367.904,57

Ingressos a aplicar: 70%

434.354,32

325.793,52

257.533,20

Total aplicacions exigibles

434.354,32

325.793,52

257.533,20

Despeses en activitats estatutàries

610.800,05

447.596,22

332.735,21

‐169,27

‐0,60

‐315,58

1.468,65

1.258,80

0,00

Total

612.099,43

448.854,42

332.419,63

Excés d'aplicacions

177.745,11

123.060,90

74.886,43

Ingressos
Despeses financeres

Despeses financeres
Inversions en immobilitzat material

Operacions amb parts vinculades
La societat no ha fet cap aportació al fons de pensions, ni a cap altra prestació a llarg
termini. No s’han registrat indemnitzacions per acomiadaments de membres de Direcció
durant l’any 2018, ni durant l’any 2017.
No s’ha realitzat cap pagament als membres de Direcció basat en accions.
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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.
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12. Altra informació
1. Nombre d’empleats.
Personal

2018

Fixes
Eventuals

2017
10,00

8,00

4,00

6,00

14,00

14,00

Directors
Comandaments intermedis
Tècnics
Altres

79% dones

2. Canvis components òrgan de govern
L’any 2018 hi ha hagut canvis a la Junta directiva. S’ha renovat totalment.
Nom i Cognoms Junta sortint
Jordi Azorín Subirà
Laura Bosch Farres
Domènec Creus Bonafont
Mayte Zurera Miranda
Nuria Toledano Llamazares

Càrrec dins la Junta
President
Vice Presidenta i Tresorera
Secretari
Vocal
Vocal

Nom i Cognoms Junta entrant
Elena Romagosa Pérez
Lídia González Moreno
Anna Morales Mateu
Martí López Berbel

Càrrec dins la Junta
Presidenta
Vice Presidenta i Tresorera
Secretaria
Vocal

A finals d’any presenta la renúncia Lidia González i entra Joaquim Playà.

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
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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, 31 de març de 2018
President

Secretari
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