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MEMÒRIA SIMPLIFICADA 

EXERCICI 2017 

 

 

 

1. Activitat de l’entitat 

L’Associació per a la sostenibilitat Humana, Ecològica i Social és una entitat sense ànim 
de lucre constituïda l’any 2010. La missió de l’entitat és la inserció de persones amb 
una problemàtica particular complexe o amb problemes personals que els dificulti la 
seva inserció i participació en la societat i en concret en el dia a dia, a fi que puguin 
arribar a gaudir d’una situació que els permeti un desenvolupament personal digne i 
tot això amb respecte al medi ambient. 

Per assolir els objectius esmentats, desenvolupem diverses activitats, repartides en 
quatre projectes: 

- El taller de confecció 

- Recollida i reciclatge de mobles vells (Espai Maria Junyent) 

- Vida i dignitat 

- Els espais socials del que disposa l’entitat són: “El Montseny”, “L’Horta Vermella” i 
“Plaça Moragas-Estadi”. 

Totes les activitats es desenvolupen mitjançant el voluntarisme dels associats, ja sigui 
pel paper actiu d’alguns d’ells promovent i assumint la responsabilitat del 
desenvolupament d’alguna de les activitats que s’han anat duent a terme al llarg de la 
història de l’associació, o pel suport moral i material que representa mantenir-se com 
a socis d’altres. 

L’associació es regeix en les seves activitats i actuacions per criteris de màxima igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre homes i dones. 
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S’acompanyarà, en document a part als comptes anuals, Memòria d’Activitats en la 
que es detallaran les activitats realitzades. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

Els comptes anuals adjunts s’han preparat d’acord amb el Decret 259/2008, de 23 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010 

de 14 de setembre. En totes aquelles operacions, el tractament comptable de les quals 

no està previst en l’esmentat Decret, la Associació ha aplicat el Pla general de 

comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre.  

 

Aquesta entitat formula els presents comptes anuals d’acord amb el model simplificat 

per considerar que està classificada com de dimensió reduïda d’acord amb les normes 

d’elaboració dels comptes anuals recollides en el PGC.  

  

Les xifres incloses en els comptes anuals estan expressades en euros, excepte que 

s’indiqui el contrari. 

 

a).- Imatge fidel: Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres 

comptables de la Associació i es presenten seguint les disposicions legals vigents en 

matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del seu patrimoni, de la 

seva situació financera i dels resultats de les seves operacions. 

 

b).- Principis comptables: No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

c).- Comparació de la informació: No existeix cap causa que impedeixi la comparació 

dels estats financers de l' exercici actual amb els de l'any anterior.  
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d).- Elements recollits en diverses partides: No hi ha elements patrimonials que estiguin 

recollits en diferents partides del balanç. 

 

e).- Canvis en criteris comptables: No hi ha canvis. 

 

f).- Correcció d’errors: No hi ha correcció errors 

 

 

3. Aplicació de resultats 

El resultat de l’exercici és el següent: 

 

Bases de repartiment Import  2017 Import  2016 

Excedent de l’exercici   

 Total base de repartiment = Total aplicació 16.760,81 2.598,65 

Proposta aplicació a:   

Fons dotacional o fons social   

Fons especials   

Romanent 16.760,81  

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  2.598,65 

 Total aplicació = Total base de repartiment 16.760,81 2.598,65 

   

 

4. Normes de registre i valoració 

a).- Immobilitzat intangible. La associació no disposa d’immobilitzat intangible. 

 

b).- Béns integrants del patrimoni cultural. La associació no disposa de béns del 

patrimoni cultural. 
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c).- Immobilitzat material. L’immobilitzat material de que disposa la associació, s’ha 

comptabilitzat pel seu preu d’adquisició.  

Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i lineal en funció de la vida útil 

dels béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment 

experimenten pel seu funcionament, ús i gaudiment, sense perjudici de considerar 

també la obsolescència tècnica o comercial que els pogués afectar.  

No s’han produït correccions de valor en els elements de l’immobilitzat material. 

 

d).- Arrendaments. La Associació no és titular/arrendadora de diferents contractes 

d’arrendaments sobre immobles.  

 

e).- Permutes. No s’ha portat a terme permutes. 

 

f).- Actius financers i passius financers. 

- Actius financers: 

Crèdits i partides a cobrar 

En aquesta categoria es registren els crèdits per operacions de les activitats habituals i 

pròpies de la Associació, Els seus cobraments són de quantia determinada o 

determinable i no es negocien en un mercat actiu, per als quals el tenidor estima 

recuperar el desemborsament realitzat, excepte, en el seu cas, per circumstàncies 

imputables a la solvència del deutor.   

El seu reconeixement inicial al balanç es registra pel seu valor raonable, que, llevat 

evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la 

contraprestació lliurada més els costos de transacció que li siguin directament 

atribuïbles en el seu cas.  

Després del seu reconeixement inicial, aquests actius financers es valoren pel seu cost 

amortitzat. 

 

Actius financers disponibles per a la venda  
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 En aquesta categoria s'han inclòs els valors representatius de deute i instruments de 

patrimoni d'altres empreses que es negocien en un mercat actiu i que no s'han inclòs 

en una altra categoria.   

S'ha valorat inicialment pel seu valor raonable.  

Posteriorment aquests actius financers es valoren pel seu valor de mercat, sense 

deduir els costos de transacció en els quals han d'incórrer per a la seva venda.   

Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el 

patrimoni net. 

 

- Passius financers: 

En aquesta categoria es registren els dèbits i partides a pagar. 

En el seu reconeixement inicial en el balanç es valoren inicialment pel seu valor 

raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al 

valor de mercat de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que li 

siguin directament atribuïbles en el seu cas.  

 

g).- Contractes de garanties financeres. La associació no ha subscrit contractes de 

garanties financeres. 

 

h).- Inversions en entitats del grup, multigrup i associades. No existeixen inversions en 

entitats del grup, multigrup i associades. 

 

i).- Existències. No aplicable a l’associació. 

 

j).- Efectiu i altres actius líquids equivalents. Aquest epígraf inclou l’efectiu en caixa, els 

dipòsits bancaris a la vista i els instruments financers que siguin convertibles en efectiu 

i que en el moment de la seva adquisició, el seu venciment no sigui superior a tres 

mesos, sempre que no hi hagi risc significatiu de canvis de valor i formin part de la 
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política de gestió normal de la tresoreria de l’entitat.  

 

k).- Impostos sobre beneficis. L’associació està exempta de l’Impost sobre Societats, 

tota vegada que li és d’aplicació la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 

les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 

l).-Ingressos i despeses. Els ingressos i les despeses s’imputen d’acord amb el principi 

de meritament. Les vendes es comptabilitzen per l’import net, sense impostos. Les 

compres i despeses d’adquisició es comptabilitzen amb exclusió de l’IVA suportat 

deduïble. L’IVA suportat no deduïble es considera com a major despesa. 

 

m).- Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. La associació no disposa 

d’aquests elements. 

 

n) Subvencions, donacions i llegats. Les subvencions i donacions es comptabilitzen 

segons el seu propòsit i finalitat, o bé com a ingressos directament imputats al 

patrimoni net i en aquest supòsit s’han de reconèixer en el compte de resultats com a 

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

despeses derivades de la subvenció, o donació, o bé directament a compte de pèrdues 

i guanys.  

 

o) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. No s’han produït operacions 

amb parts vinculades. 

 

 

 

5.  Immobilitzat material 
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ANÀLISI DE MOVIMENTS IMMOBILITZAT MATERIAL: 

 

MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL  IMPORT 2017  
SALDO INICIAL BRUT  8.225,74 € 
(+) Entrades  2.421,70 € 
(+) Correccions de valor per actualització    
(-) Sortides    
SALDO FINAL BRUT  10.647,44 € 

 

MOVIMENTS DE L'AMORTITZACIÓ DE 
L'IMMOBILITZAT MATERIAL  

IMPORT 2017 
  

SALDO INICIAL BRUT  1.789,38 € 
(+) Augment per dotacions  869,54 € 
(+) Aum. amort. acum. per efecte de l'actualització    
(+) Augments per adquisicions o traspassos    
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos   
SALDO FINAL BRUT  2.658,92 €  

 

Durant l’exercici no s’ha produït correccions de valor en els elements de l’immobilitzat 

material. 

 

6. Inversions immobiliàries 

L’associació no disposa d’inversions immobiliàries.  

 

7.  Béns del patrimoni cultural 

L’Associació no disposa de béns de patrimoni cultural. 

 

8.  Immobilitzat intangible 

La associació no disposa d’immobilitatzat intangible. 

 

9. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

La composició d’aquesta partida a 31/12 és la següent: 
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EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS 2017 

Compte corrent 8.339,40 € 

 

 

10. Actius i passius financers 

 

ACTIUS FINANCERS 2017 2016 

Deutors  (curt termini) 383,26 € 2.578,19 € 

 

PASSIUS FINANCERS 2017 2016 

Creditors  (curt termini) 9.775,33 € 9.293,24 € 

 

 

11. Fons propis 

El patrimoni net a 31/12/2017 és 19.935,85 euros (3.715,04 euros el 2016), dels quals 

2.802,53 euros (2.802,53 euros el 2016) correspon a fons dotacionals. 

 

12. Subvencions, donacions i llegats i altres ajustaments 

Subvencions, donacions i llegats: 

Donatius -11.432,20 € 
Donatius Casa Caritat -6.000,00 € 
La Caixa -10.000,00 € 
Subv. Ajuntament de Vic -9.600,00 € 
Donatius particulars -7.158,20 € 
Fundació Girbau -4.871,96 € 
SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA -7.123,60 € 
DONATIUS MOBLES -15.000,00 € 
SUBVENCIO PUIG PORRET -2.000,00 € 
Vida i Dignitat -2.203,00 € 
Acolliment (Casals) -140,00 € 
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13. Situació fiscal 

La associació, degut a les activitats que ha desenvolupat, està exempta totalment de la 

tributació per l’impost de societats en el present exercici, de conformitat amb el què 

estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 

finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 

 

 

14. Ingressos i despeses 

El desglòs de les partides del compte de resultats és el següent: 

 

1.- La associació no ha tingut despeses derivades del funcionament de l’òrgan de 

govern de l’entitat. 

 

2.- Desglòs partida 2: “Ajuts concedits i altres despeses”: Durant l’exercici no hi ha 

hagut ajuts concedits, sino que les pròpies despeses de l’associació són les que 

permeten l’assoliment dels fins fundacionals. 

 

3.- Partida 5: “Aprovisionaments”: 

La associació ha comptabilitzat aprovisionaments per import de 72,19 Euros 

 

4.- Desglòs partida 7: “Despeses de personal”: 

 

PARTIDA 7 2017 

Sous i salaris 33.163,86 €  

Càrregues socials 11.988,23 € 
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5.- Desglòs partida 8: “Altres despeses d’explotació”: 

 

PARTIDA 8 2017 

Arrendaments 2.100,00 € 

Reparació i conservació 865,04 € 

Serveis professsionals independents 8.272,51 € 

Transports 22,32 € 

Primes assegurances 3.599,85 € 

Serveis bancaris 14,90 € 

Publicitat i propaganda 1.686,79 € 

Subministraments 2.545,75 € 

Altres serveis 3.371,95 € 

Tributs 1.411,46 € 

 

6.- No s’han produït permutes. 

 

7.- Partida 13 “Altres resultats”. 

En el present exercici no s’ha recollit cap import en la partida d’Altres resultats.  

 

 

15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 

 

1. Béns i drets que formen part dels fons dotacionals. 

Els fons de l’associació s’han anat generant al llarg de la vida de l’entitat 

procedents dels resultats obtinguts en tot aquest temps. Es troben 

majoritàriament en efectiu monetari i no és possible indicar-ne la seva localització 

concreta a les diverses partides de l’actiu. 
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2. Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals. 

 

El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats de l’associació, de conformitat 

amb l’article 333-2 Llei 4/2008 del Codi civil de Catalunya, és el següents: 

 

Concepte Euros 

Determinació de la base del càlcul 

Total ingressos exercici 2017 91.502,31 

Despeses necessàries per a l’obtenció dels ingressos -20.814,75 

Base del càlcul 70.687,56 

Aplicació mínima 70% rendes 49.481,29 

Aplicació efectiva a finalitats funcacionals 53.926,75 

Ingressos pendents d’aplicar a finalitats fundacionals 0,00 

 

S’han considerat despeses necessàries aquelles que per la seva naturalesa no es poden 

considerar directament aplicables a la finalitat fundacional. 

Un cop aplicat més del 70% dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals, en base 

a la Llei 4/2008 i a l’article 3.2 de la Llei 49/2002, es proposa aplicar els “Excedents de 

l’exercici” a “Romanen”, segons s’exposa en la Nota 3 de la Memòria. 

 

 

18. Fets posteriors al tancament 

No s’han produït fets posteriors al tancament, que tinguin incidència amb els comptes 

anuals de 2017. 

 

 

19. Operacions amb parts vinculades 

No s’han produït operacions amb parts vinculades 
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20. Altra informació 

1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït tipus de 

contracte i desglossat per sexes. 

 Eventuals Fixes 
Homes 0,30 0,75 
Dones 1,11 0,82 
TOTAL 1,41 1,57 

 

2. Canvis dels components de l’òrgan de govern. 

Durant el present exercici no hi ha hagut canvi pel que fa a la composició de l’òrgan 

de govern. 

 

3. Relació de les operacions de l’exercici. 

No s’han produït operacions durant l’exercici per les quals s’hagi tramitat una 

autorització específica i estat de compliment de les resolucions corresponents. 

Tampoc s’ha produït operacions realitzades a través de formalitzar una garantia 

d’actiu. 

 

4. Informació sobre medi ambient. 

L’impacta mediambiental de les activitats realitzades per la Associació és mínim, 

en conseqüència, els actius i despeses generades per la seva actuació 

mediambiental no són significatius ni tampoc ha calgut considerar la possibilitat 

de dotar provisions a aquest efecte.  

 

 

21. Informació segmentada 
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A Vic, el dia 20 de juny de 2018 

 


