Memòria simplificada d’entitats declarades d’Utilitat Pública
Empresa: ADFO ASSOC DISMINUITS FISICS
CIF: G58208067

Exercici: 2020

1. Activitat de l’entitat
1.1. Les dades de l’entitat objecte d’aquesta memòria són:
NIF: G58208067
Raó social: ADFO ASSOC DISMINUITS FISICS
Domicili: CL SANT PERE 9
Codi postal: 08500
Municipi: VIC
Província: BARCELONA
1.2. L’objecte social de l’entitat i les seves activitats principals es defineixen amb el detall següent:
L’Associació fou constituïda per acord de la Junta directiva amb data 16 de maig de 1982, inscrita en el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques,
Servei de Registre i Suport a les Entitats amb el número 5750B amb data 5 d’octubre de 2004 i declarada
d’Utilitat Pública per ORDRE INT/3327/2006 de 9 d’octubre de 2006 publicada al BOE número 260 de 31
d’octubre de 2006.
Essent el seu període de vigència indefinit.
Les activitats fundacionals realitzades durant l’exercici consisteixen en aconseguir la promoció integral de
les persones amb diversitat funcional, als quals es procurarà posar al seu abast els mitjans precisos pel seu
millorament personal, cultural, familiar i social així com facilitar-los oportunitats per accedir al camp de
l’ensenyament, l’esport i l’organització de l’oci i al propi temps la possibilitat d’accedir a llocs de treball
que els proporcionin la seva inserció a la societat.
Epígraf
E-952

Activitat
Assistència i serveis socials en centres no resid.

L’entitat no disposa de cap altre centre de treball que l’identificat com a domicili social.
1.3. Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la forma com es
gestionen.
Des de l’Associació Disminuïts Físics d’Osona busquem oportunitats per les persones amb diversitat
funcional de la comarca d’Osona. Des de l’any 1982 ens adaptem a la manera de ser de les persones per
transformar el Jo no puc / tu en pots en Nosaltres podem.
Des de l’entitat s’està al costat de les persones i el seu entorn més proper oferim gratuïtament a totes les
persones amb discapacitat física i el seu entorn més proper serveis de treball social, assessorament en
accessibilitat, atenció psicològica, activitats per el foment de la vida autònoma i serveis d’intermediació
laboral.
Aquesta atenció integral es complementa amb projectes que fomentin la vida autònoma i amb serveis
d’intermediació laboral.
- Projectes de vida autònoma
Els projectes de vida autònoma empoderen a les persones perquè puguin tenir una vida autònoma, reduir la
seva dependència i augmentar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i el seu entorn més
proper. Actualment els projectes que realitzem són:
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- Xarxa Inquieta:
A XARXA INQUIETA donem una atenció individualitzada a partir dels principis de dignitat, capacitat i
autonomia de la persona. Amb aquest programa promovem les condicions necessàries per assolir millores en
tots els àmbits de la qualitat de vida i benestar de les persones a partir de:
• La seva dignitat i els seus drets.
• Els seus interessos i preferències
• La seva participació activa.
Des de l’entitat oferim activitats dissenyades per a la millora física, psíquica, ocupacional i social. Per reduir
la dependència i millorar l’autonomia és important no només la salut física de la persona sinó que també és
cal un treball tant de manteniment i rehabilitació física.
Les activitats terapèutiques que oferim per a la millora física són:
• Rehabilitació aquàtica
• Equinoteràpia
• Dansa adaptada
• Ioga
Amb una bona rehabilitació física beneficiem la qualitat de vida de les persones i millorem la seva mobilitat,
autonomia en els traspassos i autoconeixement del grau de resistència de cada persona.
Les activitats que oferim per a la millora cognitiva de les persones són:
• Activa la ment
• Jocs de taula
Amb aquestes activitats afavorim el manteniment i millora de les capacitats físiques, cognitives i
intel·lectuals.
Les activitats que oferim per millorar la socialització són:
•
•
•
•
•

Taller de pintura
Català – Club de lectura
Caminem
Monogràfics de salut (educació sexual, nutrició, ..)
Sortides (a la platja, a la neu, a Barcelona, visites culturals, cinema, ...)

Amb les diferents activitats agilitzem la creativitat i ajudem en l’elaboració de la pròpia imatge, adquisició
de coneixements instrumentals i aprenentatges funcionals, estratègies de comunicació.
Les activitats que oferim per a la millora la ocupabilitat són:
• Manualitats
• Manipulats
Les activitats ocupacionals ens serveixen per a l’adquisició i aprenentatge d’hàbits de tipus laboral, no com
a fi productiu sinó com a mitjà per potenciar habilitats com l’atenció, precisió, constància, responsabilitat…
Es vetlla per l’habilitació laboral, desenvolupant d’habilitats i destreses laborals de cara a la inclusió laboral.
Es pretén que la persona es motivi i es senti útil i, al mateix temps, vagi adquirint comportaments i hàbits
laborals (puntualitat, neteja, responsabilitat...)
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- Vida independent:
Des de l’any 2018 tenim un projecte d’acolliment residencial temporal destinat a persones amb discapacitat
física amb un grau d’autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, però que requereixen un
determinat nivell d’organització i suport personal. Disposem de 2 habitacions a l’Alberg Canonge Collell de
Vic per augmentar la qualitat de vida de les persones i les seves famílies.
Després d’anys treballant per l’autonomia de les persones fem un pas més i oferim aquest espai adaptat i
suport professional per poder tenir una vida independent. Posem a disposició de les persones amb
discapacitat física els recursos personals i d’infraestructura necessaris perquè visquin en igualtat
d’oportunitats.
Aquest projecte ofereix 3 serveis:
1.- OPERACIÓ RESPIR - programa d'atenció residencial de caràcter temporal per a persones amb
discapacitat física, sensorial visual i auditiva. Aquesta necessitat ha sorgit des de les famílies per tal de
poder disposar d’un període de descans o bé de ser una alternativa a situacions imprevistes (hospitalització
del cuidador, situacions personals adverses...).
2.- VIDA INDEPENDENT – programa adreçat a persones que volen viure autònomament. Des de l’entitat
el què potenciem i volem aconseguir és que la persona pugui ser el més independent possible gràcies al
suport dels professionals adients.
3.- TEMPS D’ESPERA - Les persones quan pateixen una discapacitat sobrevinguda no tenen clar quines
són les adaptacions necessàries pel domicili familiar o bé no han tingut temps de poder-ho adaptar per fer
front a la nova situació.
- Servei d’Inserció laboral
Des del servei d’inserció laboral acompanyem a les persones perquè puguin construir-se els seus projectes
professionals. Per això acompanyes en la recerca de feina, oferint formació i gestionant d’ofertes de treball.
Treballem amb les empreses perquè puguin contractar persones amb discapacitat física.
Des del servei d’inserció laboral oferim:
•
•
•
•
•

Entrevistes d’orientació per les persones en recerca de feina
Borsa de treball
Accions formatives en grup
Prospecció d’empreses
Intermediació laboral

1.4. 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.
Aquest any 2020 s’ha atorgat una una beca per transport a un alumne del curs de benestar animal de
114,66€ a través d’una subvenció de La Caixa a part d’això tot el suport que es dona a les persones es base
en els servei i atenció integral per a les persones.
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1.5. 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 la fundació o l'associació, i concretant de quina manera
el compliment de cada conveni coadjuva al millor compliment de les finalitats fundacionals.
L’entitat aquest any 2020 ha signat 3 convenis de col·laboració:
-

Ajuntament de Torelló un conveni amb un aportació econòmica de 2.300,00€. L’objecte del conveni
és per fomentar actuacions adreçades al col·lectiu de persones amb discapacitat física.

-

Ajuntament de Manlleu un conveni amb una aportació econòmica de 3.605,95€. L’objecte del
conveni és per les activitats de l’entitat a realitzar l’any 2018.

-

Ajuntament de Vic un conveni amb una aportació econòmica de 9.600,00€. L’objecte del conveni és la
col·laboració de l’Ajuntament de Vic en el finançament del projecte de rehabilitació aquàtica.

2. Bases de presentació dels Comptes Anuals
2.1. Imatge fidel:
a) Els comptes anuals són una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l’entitat, i es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i les normes que
s’estipulen al Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses.
b) No hi ha motius excepcionals pels quals l’empresa hagi incomplert cap disposició legal en
matèria comptable per mostrar la imatge fidel.
c) No cal incloure informació complementària a la memòria perquè l’aplicació de les disposicions
legals és suficient per mostrar la imatge fidel.
d) Els comptes anuals s’han generat amb el principi d’empresa en funcionament.
2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats:
Durant l’exercici social només s’han aplicat els principis comptables que són obligatoris d’acord amb el
Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, és a dir, Empresa en
funcionament, Meritació, Uniformitat, Prudència, No compensació i Importància relativa.

2.3. Comparació de la informació:

a) No s’ha realitzat cap modificació de l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys ni de
l’estat de canvis en el patrimoni net respecte de l’exercici anterior.
b) No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals d’aquest exercici amb els de
l’exercici precedent..
2.4. Agrupació de partides
No hi ha partides que hagin estat objecte d’agrupació.
2.5. Elements recollits en diverses partides
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del balanç.
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2.6. Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici, no s’ha aplicat cap ajustament per canvis en criteris comptables.
2.7. Correcció d’errors
A l’exercici no s’ha aplicat cap ajustament per correcció d’errors.
2.8. Empresa en funcionament
No existeix cap incertesa respecte al funcionament normal de l’entitat, ni que indiqui que pugui
plantejar-se un procés de liquidació.

3. Aplicació de resultats
3.1. Proposta d’aplicació de resultats de l’exercici d’acord amb l’esquema següent:
91000
91001
91002
91003
91004

Exercici
actual
4.672,50
0,00
0,00
0,00
4.672,50

Exercici
anterior
-65.606,47
0,00
0,00
0,00
-65.606,47

91005
91007
91008
91010
91011
91012

Exercici
actual
0,00
0,00
0,00
4.672,50
0,00
4.672,50

Exercici
anterior
0,00
0,00
0,00
-65.606,47
0,00
-65.606,47

BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l’exercici
Romanent
Reserves voluntàries
Altres reserves de lliure disposició
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ
APLICACIÓ A
Dotació fundacional/Fons Social
Reserves especials
Reserves voluntàries
Romanent i altres aplicacions
Compensar excedents negatius d’exercicis anteriors
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT

4. Normes de registre i valoració
Els criteris comptables aplicats en relació amb les diverses partides són els següents:
4.1. Immobilitzat intangible:
Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals perquè compleixen la definició d’actiu i
els criteris de registre o reconeixement comptable que s’inclouen al Marc Conceptual de la
Comptabilitat. A més, compleixen el criteri d’identificabilitat, atès que són elements separables que
sorgeixen de drets legals o contractuals, independentment de si aquests drets són transferibles o
separables.
Els immobilitzats intangibles es valoren pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de
producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements del l’immobilitzat intangible només s’han inclòs al preu
d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública.
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats intangibles i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han
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patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència
tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions
valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en
compte el nou valor comptable.
Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat intangible es produeix quan el
seu valor comptable supera el seu import recuperable.
Als balanços de l’entitat no hi ha hagut immobilitzats intangibles amb una vida útil indefinida.
4.2. Béns integrants del patrimoni cultural:
No existeixen béns d’aquest tipus.
4.3. Immobilitzat material
Els immobilitzats materials s’han valorat pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de
producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements del l’immobilitzat material només s’han inclòs al preu
d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública.
També s’han inclòs com a part del valor dels immobilitzats materials l’estimació inicial del valor actual
de les obligacions assumides derivades del desmantellament o la retirada i altres estimacions
relacionades, com els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al
registre de provisions.
En el cas d’immobilitzats materials que han necessitat un període superior a un any per estar en
condicions d’ús, s’han inclòs al preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades
abans d’assolir les condicions per a la posada en funcionament, que han estat girades pel proveïdor o
corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció de
l’actiu.
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats materials i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han
patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència
tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions
valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en
compte el nou valor comptable.
Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material es produeix quan el seu
valor comptable supera el seu import recuperable. La correcció valorativa per deteriorament, a més de
la seva reversió, s’ha reconegut com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys.
La reversió del deteriorament ha tingut com a límit el valor comptable de l’immobilitzat, que estaria
reconegut en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material s’han incorporat a
l’actiu com a major valor del bé en la mesura en què han suposat un augment de la capacitat, la
productivitat o l’allargament de la seva vida útil, i s’ha donat de baixa el valor comptable dels elements
que s’han substituït.
A l’hora de determinar l’import de l’immobilitzat material s’ha tingut en compte la incidència dels
costos relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a aquests costos s’ha amortitzat d’una
manera diferent a la de la resta de l’element durant el període intermedi fins a la gran reparació. Quan
s’ha dut a terme una gran reparació, el seu cost s’ha reconegut al valor comptable de l’immobilitzat com
una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions per al seu reconeixement.
La comptabilització dels contractes d’arrendament financer rebuts s’ha registrat amb un actiu d’acord
amb la seva naturalesa, segons si es tracta d’un element de l’immobilitzat material o de l’intangible, i un
passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor
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actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats. La càrrega financera total s’ha
distribuït al llarg del termini de l’arrendament i s’ha imputat al compte de pèrdues i guanys de l’exercici
en el qual s’hagi meritat, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
4.4. Inversions immobiliàries
Els terrenys i les construccions s’han qualificat com a inversions immobiliàries, segons si es tenen per a
l’obtenció de rendes i plusvàlues, i no per al seu ús en la producció o el subministrament de béns i
serveis, finalitats administratives o per a la seva venda durant el curs ordinari de les operacions.
Les inversions immobiliàries es valoren pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de
producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements de les inversions immobiliàries només s’han inclòs al
preu d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda
Pública.
També s’han inclòs com a part del valor de les inversions immobiliàries materials l’estimació inicial del
valor actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o la retirada i altres
estimacions relacionades, com els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat
lloc al registre de provisions.
En el cas de les inversions immobiliàries que han necessitat un període superior a un any per estar en
condicions d’ús, s’han inclòs al preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades
abans d’assolir les condicions per a la posada en funcionament, que han estat girades pel proveïdor o
corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció de
l’actiu.
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil de les
inversions immobiliàries i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han
patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència
tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions
valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en
compte el nou valor comptable.
Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element d’inversió immobiliària es produeix quan el seu
valor comptable supera el seu import recuperable. La correcció valorativa per deteriorament, a més de
la seva reversió, s’ha reconegut com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys.
La reversió del deteriorament té com a límit el valor comptable de l’immobilitzat, que estaria reconegut
en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns que formen part de les inversions immobiliàries
s’han incorporat a l’actiu com a major valor del bé en la mesura en què suposen un augment de la
capacitat, la productivitat o l’allargament de la seva vida útil, i s’ha donat de baixa el valor comptable
dels elements que s’han substituït.
A l’hora de determinar l’import de les inversions immobiliàries s’ha tingut en compte la incidència dels
costos relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a aquests costos s’amortitza d’una
manera diferent a la de la resta de l’element durant el període intermedi fins a la gran reparació. Quan
s’ha dut a terme una gran reparació, el seu cost s’ha reconegut al valor comptable de l’immobilitzat com
una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions per al seu reconeixement.
4.5. Arrendaments financers
La comptabilització dels contractes d’arrendament financer rebuts s’ha registrat com un actiu d’acord
amb la seva naturalesa, segons si es tracta d’un element de l’immobilitzat material, la inversió
immobiliària o l’immobilitzat intangible, i un passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el
valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims
acordats. La càrrega financera total s’ha distribuït al llarg del termini de l’arrendament i s’ha imputat al
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compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi meritat, aplicant el mètode del tipus d’interès
efectiu.
4.6. Permutes
Els diferents immobilitzats s’han considerat adquirits per permuta quan s’han rebut a canvi del
lliurament d’actius no monetaris o d’una combinació d’actius monetaris i no monetaris.
Les permutes s’han considerat amb caràcter comercial quan la configuració dels fluxos d’efectiu de
l’immobilitzat rebut ha diferit de la configuració dels fluxos d’efectiu de l’actiu lliurat, o quan el valor
actual dels fluxos d’efectiu després dels impostos de les activitats de l’empresa afectada per la permuta
s’ha vist modificat com a conseqüència de l’operació.
4.7. Actius financers i passius financers
a) S’han considerat actius financers els actius que consisteixen en diners en efectiu, instruments de
patrimoni d’altres empreses o drets contractuals a rebre en efectiu o un altre actiu financer. També
s’han inclòs els drets contractuals a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
potencialment favorables.
A efectes de la seva valoració, els actius financers s’han classificat en les categories següents:
- Actius financers a cost amortitzat: aquesta categoria d’actius financers inclou, d’una banda,
crèdits per operacions comercials originats amb la venda de béns i la prestació de serveis per
operacions de tràfic de l’entitat i, d’altra banda, altres actius financers que no són instruments de
patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial i els cobraments dels quals són d’una quantia
determinada o determinable. Els actius financers que s’inclouen en aquesta categoria s’han
valorat inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció.
- Actius financers mantinguts per negociar: l’entitat ha inclòs en aquest apartat els actius
financers que s’han originat o s’han adquirit amb l’objectiu de vendre’ls a curt termini o els
actius financers que formen part d’una cartera d’instruments financers que tenen com a finalitat
obtenir guanys a curt termini. També s’han inclòs els instruments financers derivats sense
contracte de garantia financera i sense designació com a instrument de cobertura. Aquests actius
financers s’han valorat pel seu cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada.
- Actius financers a cost: en aquesta categoria s’han inclòs les inversions al patrimoni
d’empreses del grup, multigrup i associades, a més d’altres instruments de patrimoni no inclosos
a la categoria d’“Actius financers mantinguts per negociar”. Aquests actius financers s’han
valorat inicialment al cost, és a dir, al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos
de transacció que li siguin atribuïbles directament.
S’han classificat com a financers els passius que han suposat per a l’entitat una obligació
contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o un altre actiu financer, o d’intercanviar actius
o passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables o que atorguin al
tenidor el dret d’exigir a l’emissor el seu rescat en una data i per un import determinats.
A efectes de la seva valoració, els passius financers s’han classificat en les categories següents:
- Passius financers a cost amortitzat: s’han inclòs com a tals els dèbits per operacions comercials
que s’han originat amb la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’entitat i els
dèbits per operacions no comercials que, sense ser instruments derivats, no tenen un origen
comercial. Aquests passius financers s’han valorat inicialment pel seu cost, que equival al valor
raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els són atribuïbles
directament.
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- Passius financers mantinguts per negociar: L’entitat ha inclòs en aquest apartat els instruments
financers derivats, sempre que no siguin contractes de garantia financera ni hagin estat designats
com a instruments de cobertura. Aquests passius financers s’han valorat inicialment pel seu cost,
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que
els són atribuïbles directament.
b) Els criteris aplicats per determinar l’existència d’un deteriorament varien en funció de la categoria
de cada actiu financer:
- Actius financers a cost amortitzat: com a mínim, al tancament de l’exercici s’ha comprovat
l’existència d’alguna evidència objectiva que el valor d’un actiu financer o d’un grup d’actius
financers amb característiques similars de risc s’ha deteriorat com a resultat d’un o més
esdeveniments que s’han produït després del seu reconeixement inicial i que han causat una
reducció o un retard als fluxos d’efectiu estimats futurs. La pèrdua per deteriorament del valor
d’aquests actius financers ha estat la diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels
fluxos d’efectiu futurs que s’estima que es generaran. Si s’ha escaigut, s’ha substituït el valor
actual dels fluxos d’efectiu pel valor de cotització de l’actiu, sempre que aquest darrer hagi estat
suficientment fiable. Les correccions valoratives per deteriorament, a més de la seva reversió,
s’han reconegut com a despesa o ingrés al compte de pèrdues i guanys.
- Actius financers mantinguts per negociar: després de la seva valoració inicial, aquest tipus
d’actius s’han valorat pel seu valor raonable sense deduir els costos de transacció en els quals es
pogués assumir la seva alineació. Els canvis que s’han pogut produir en el valor raonable s’han
imputat al compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
- Actius financers a cost: com a mínim, al tancament de l’exercici s’ha comprovat l’existència
d’alguna evidència objectiva que el valor en llibres d’alguna inversió no ha estat recuperable.
L’import de la correcció valorativa ha estat la diferència entre el seu valor en llibres i l’import
recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió s’han registrat com
a despesa o ingrés al compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
c) L’entitat ha donat de baixa els actius financers, o una part dels actius financers, quan els drets
contractuals han finalitzat o s’han cedit, sempre que el cedent s’hagi desprès dels riscos i beneficis
inherents a la propietat de l’actiu. En les operacions de cessió en les quals no ha escaigut donar de
baixa l’actiu financer s’ha registrat addicionalment un passiu financer derivat dels imports rebuts.
Pel que fa als passius financers, l’entitat els ha donat de baixa quan l’obligació s’ha extingit. També
ha donat de baixa els passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui amb la intenció de
recol·locar-los en el futur. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la
contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, s’ha reconegut al compte de
pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi produït.
d) S’han inclòs a la categoria d’Inversions en empreses del grup, multigrup i associades les inversions
que han complert els requisits establerts a la norma 11 de l’elaboració dels comptes anuals. Aquest
tipus d’inversions s’han registrat inicialment a valor de cost i, posteriorment, també pel seu cost
menys, si s’ha escaigut, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.
Com a mínim, al tancament de l’exercici s’han aplicat les correccions valoratives necessàries,
sempre que s’hagi determinat l’evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no serà
recuperable. L’import de la correcció valorativa serà la diferència entre el seu valor en llibres i
l’import recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’ha escaigut, la seva
reversió, s’han registrat com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. La
reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres de la inversió que estaria reconeguda en
la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat.
e) Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat en el moment de l’adquisició
s’han reconegut com a ingressos al compte de pèrdues i guanys. Els interessos s’han reconegut
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utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends quan s’ha declarat el dret del soci a
rebre’l.
f) Els instruments financers inclosos en un procediment de concurs de creditors amb data d’aute i en
condicions favorables que permetin visualitzar el seu compliment oportú s’han valorat tenint en
compte els deutes objecte del concurs, que han patit canvis significatius. Aquells deutes en els quals
el valor actual dels fluxos d’efectiu pendent de pagament, després d’aplicar les clàusules de
quitament i espera del conveni, ha patit canvis de, com a mínim, el 10% del seu import sobre el
deute existent abans del conveni, s’han donat d’alta, s’ha cancel·lat l’anterior i s’han dut les
diferències contra el nou compte “Ingressos financers derivats de convenis de creditors”.
En els casos en què la diferència entre el valor actual dels fluxos d’efectiu del nou deute, incloses les
despeses i les comissions, i el valor actual dels fluxos d’efectiu originals varien en menys d’un 10%,
s’han activat les despeses corresponents i s’ha ajustat el valor del deute.
4.8. Existències
Els béns i serveis compresos a les existències s’han valorat pel seu cost, bé sigui el preu de l’adquisició
o el cost de producció. Al preu d’adquisició s’ha inclòs l’import facturat pel venedor després de deduir
qualsevol descompte, rebaixa del preu o altres partides similars, a més dels interessos incorporats al
nominal dels dèbits, i s’han afegit totes les despeses addicionals que es produeixin fins que els béns
estiguin ubicats per a la venda.
En el cas de les existències que han requerit un període de temps superior a un any per estar en
condicions d’ésser venudes, al preu d’adquisició o de producció s’han inclòs les despeses financeres, tal
com s’indica a l’apartat sobre immobilitzat material d’aquesta memòria.
Quan s’ha hagut d’assignar valor a béns concrets que formen part d’un inventari de béns intercanviables
entre si, s’ha adoptat, en general, el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat. També s’ha acceptat el
mètode FIFO.
Quan el valor net realitzable de les existències ha estat inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de
producció, s’han dut a terme les correccions valoratives oportunes i s’han reconegut com a despesa al
compte de pèrdues i guanys.
4.9. Impostos sobre els beneficis
En general, s’ha reconegut un passiu per impost diferit per a totes les diferències temporàries
imposables, llevat que aquestes diferències provinguin del reconeixement inicial d’un fons de comerç,
del reconeixement inicial d’un actiu o passiu en una transacció que no sigui una combinació de negocis i
a més no afecti ni el resultat comptable ni la base imposable de l’impost o de les inversions en empreses
dependents, associades i negocis conjunts, sempre que la inversora hagi pogut controlar el moment de la
reversió de la diferència i, a més, sigui probable que aquesta diferència no reverteixi en un futur
previsible.
D’acord amb el principi de prudència, els actius per impost diferit s’han reconegut com a tals en la
mesura en què ha estat probable que l’entitat hagi disposat de guanys fiscals futurs que permetin
l’aplicació d’aquests actius. En els casos en què es compleix la condició anterior, en general s’ha
considerat un actiu per impost diferit quan: hi ha hagut diferències temporals deduïbles, drets a
compensar en exercicis posteriors, pèrdues fiscals i deduccions, a més d’altres avantatges fiscals no
utilitzats que hagin quedat pendents d’aplicar fiscalment.
Els actius i passius per impost diferit s’han valorat en funció dels tipus de gravamen esperats en el
moment de la seva reversió, segons la normativa que hagi estat vigent o aprovada i pendent de
publicació en la data de tancament de l’exercici, i de conformitat amb la forma en què racionalment
s’hagi previst recuperar o pagar l’actiu o el passiu.
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4.10. Ingressos i despeses
Els ingressos s’han reconegut com a conseqüència d’un increment dels recursos de l’entitat i sempre que
la quantia s’hagi pogut determinar amb fiabilitat. Les despeses s’han reconegut com a conseqüència
d’una disminució dels recursos de l’entitat i sempre que la quantia també s’hagi pogut valorar o estimar
amb fiabilitat.
Els ingressos per prestació de serveis s’han reconegut quan el resultat de la transacció s’ha pogut
estimar amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data de tancament de
l’exercici. Només s’han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis que compleixen les
condicions següents: quan l’import dels ingressos s’ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre que
l’empresa hagi obtingut beneficis o rendiments de la transacció, i aquesta transacció hagi pogut ser
valorada amb fiabilitat al tancament de l’exercici i, finalment, quan els costos incorreguts en la
prestació, a més dels que queden per incórrer, s’hagin pogut valorar amb fiabilitat.
4.11. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables s’han comptabilitzat inicialment com a
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys com a
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de manera correlacionada amb les despeses derivades de
la subvenció, la donació o el llegat, és a dir, d’acord amb la seva finalitat.
Les subvencions, les donacions i els llegats de caràcter monetari s’han valorat pel valor raonable de
l’import concedit, i les de caràcter no monetari, pel valor raonable del bé rebut.
A efectes d’imputació al compte de pèrdues i guanys, s’han distingit els tipus de subvencions, donacions
i llegats següents: quan s’han concedit per assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits
d’explotació, s’han imputat com a ingressos de l’exercici en el qual s’han concedit, llevat que facin
referència a exercicis futurs. Quan s’han concedit per finançar despeses específiques, s’han imputat
com a despeses en el mateix exercici en el qual s’han meritat les despeses. Quan s’han concedit per
adquirir actius o cancel·lar passius, s’han imputat com a ingressos de l’exercici en la mesura en què s’ha
produït l’alineació o en proporció a la dotació a l’amortització efectuada. En darrer lloc, quan s’han
rebut imports monetaris sense assignació a una finalitat específica, s’han imputat com a ingressos de
l’exercici en el quan s’han reconegut.
4.12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
Les operacions entre empreses del mateix grup, independentment del grau de vinculació entre les
empreses participants del grup, s’han comptabilitzat d’acord amb les normes generals, és a dir, en el
moment inicial i pel seu valor raonable. En el cas en què el preu acordat per a una operació no hagi
coincidit amb el valor raonable, la diferència s’ha registrat tenint en compte la realitat econòmica de
l’operació.

5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
5.1. Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les inversions immobiliàries
Els moviments durant l’exercici de cadascun d’aquests epígrafs i de les corresponents amortitzacions
acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades es resumeixen a la taula
següent:
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Immobilitzat
intangible

1

Immobilitzat
material

Inversions
immobiliàries

2

3

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9200

3.563,24

173.668,34

0,00

(+) Entrades

9201

2.587,59

16.735,48

0,00

(+) Correccions de valor d’actualització

9214

0,00

0,00

0,00

(-) Sortides

9202

0,00

0,00

0,00

A) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9203

6.150,83

190.403,82

0,00

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL
EXERCICI ACTUAL

9204

2.584,95

122.828,21

0,00

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici

9205

884,17

2.738,98

0,00

(+)Augments de l’amort. acumulada per efecte de l’actualització

9215

0,00

0,00

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9207

0,00

0,00

0,00

9208

3.469,12

125.567,19

0,00

9209

0,00

0,00

0,00

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

9211

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI ACTUAL

9213

0,00

0,00

0,00

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI
ACTUAL
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI ACTUAL
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el
període

Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les
inversions immobiliàries de l’exercici anterior

Immobilitzat
intangible

19

Immobilitzat
material

Inversions
immobiliàries

29

39

9200

2.584,95

169.614,84

0,00

(+) Entrades

9201

978,29

4.053,50

0,00

(+) Correccions de valor d’actualització

9214

0,00

0,00

0,00

(-) Sortides

9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR

9203

3.563,24

173.668,34

0,00

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL
EXERCICI ANTERIOR

9204

2.584,95

119.368,52

0,00

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici

9205

0,00

3.459,69

0,00

(+) Augments de l’amort. acumulada per efecte de l’actualització

9215

0,00

0,00

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9207

0,00

0,00

0,00

9208

2.584,95

122.828,21

0,00

9209

0,00

0,00

0,00

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

9211

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI ANTERIOR

9213

0,00

0,00

0,00

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI
ANTERIOR
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI ANTERIOR
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el
període

La societat no té immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
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No hi ha cap epígraf significatiu, ni per la seva naturalesa ni pel seu import, i, per tant, no s’hi ha
adjuntat informació addicional.
L’empresa no s’ha acollit a l’actualització de balanços establerta per la Llei 16/2012, del 27 de
desembre, de mesures fiscals per la consolidació fiscal i l’activació de l’activitat econòmica.

6. Inversions immobiliàries
No existeixen inversions immobiliàries enel balanç.

7. Béns del patrimoni cultural
L’associació no té béns de patrimoni cultural.

8. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no
corrents
No existeix cap contracte d’arrendament financer, ni altres operacions de naturalesa similar sobre actius
no corrents.

9. Actius financers
9.1. Els moviments de cadascuna de les categories d’actius financers
Els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories d’actius financers, segons les normes de
registre i valoració que es descriuen a l’apartat 4.5 d’aquesta memòria (amb l’excepció de les inversions
en empreses del grup, multigrup i associades), es resumeixen a la taula següent:
a) Actius financers a llarg termini, llevat les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i
associades
CLASSES

CATEGORIES

Exercici actual
Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

0,00

0,00

9307

0,00

0,00

0,00

0,00

9308

5.000,00

0,00

18.865,20

23.865,20

9305

5.000,00

0,00

18.865,20

23.865,20

Actius financers mantinguts per negociar

9306

Actius financers a cost amortitzat
Actius financers a cost
TOTAL
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CLASSES

CATEGORIES

Exercici anterior
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius
de deute

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

19

29

39

49

Actius financers mantinguts per negociar

9306

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost amortitzat

9307

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost

9308

5.000,00

0,00

18.865,20

23.865,20

TOTAL

9305

5.000,00

0,00

18.865,20

23.865,20

b) Actius financers a curt termini, llevat les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i
associades
CLASSES

CATEGORIES

Exercici actual
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius
de deute

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Actius financers mantinguts per negociar

9316

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost amortitzat

9317

29.507,86

0,00

483.613,91

483.613,91

Actius financers a cost

9318

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9315

29.507,86

0,00

483.613,91

483.613,91

CLASSES

CATEGORIES

Exercici anterior
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius
de deute

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

19

29

39

49

Actius financers mantinguts per negociar

9316

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost amortitzat

9317

29.680,12

0,00

461.557,41

491.237,53

Actius financers a cost

9318

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9315

29.680,12

0,00

461.557,41

491.237,53

9.2. Empreses del grup, multigrup i associades
a)

L’entitat no pertany a cap grup de societats en els termes previstos a l’article 42 del Codi de
Comerç.
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10. Passius financers
10.1.

Moviments de cadascuna de les categories de passius financers.
A la taula següent es resumeixen els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories de
passius financers, segons les normes de registre i valoració que es descriuen a l’apartat 4.5 d’aquesta
memòria:
a) Passius financers a llarg termini
CLASSES

CATEGORIES

Exercici actual
Deutes amb
entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Passius financers a cost amortitzat

9404

0,00

0,00

4.557,38

4.557,38

Passius financers mantinguts per negociar

9405

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9403

0,00

0,00

4.557,38

4.557,38

CLASSES

CATEGORIES

Exercici anterior
Deutes amb
entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL

19

29

39

49

Passius financers a cost amortitzat

9404

0,00

0,00

0,00

0,00

Passius financers mantinguts per negociar

9405

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9403

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Passius financers a curt termini
CLASSES

CATEGORIES

Exercici actual
Deutes amb
entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Passius financers a cost amortitzat

9414

0,00

0,00

57.505,45

57.505,45

Passius financers mantinguts per negociar

9415

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9413

0,00

0,00

57.505,45

57.505,45
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CLASSES

CATEGORIES

Exercici anterior
Deutes amb
entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL

19

29

39

49

Passius financers a cost amortitzat

9414

0,00

0,00

36.200,14

36.200,14

Passius financers mantinguts per negociar

9415

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9413

0,00

0,00

36.200,14

36.200,14

10.2.
A la següent taula es detalla l’import dels deutes que vencen en cadascun dels cinc anys següents i
de la resta, fins al seu venciment:
a) Venciment dels deutes al tancament de l’exercici actual
Un
1
Deutes amb entitats de
crèdit
Creditors per arrendament
financer
Altres deutes
Deutes amb emp. grup i
associades
Creditors comercials no
corrents
Creditors comercials i
altres comptes a pagar:

Dos
2

Venciment en anys
Quatre
4

Tres
3

Cinc
5

Més de 5
6

TOTAL
7

9420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9421

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9422

129,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129,60

9423

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9424

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9425

47.727,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.727,13

Proveïdors

9426

Altres creditors

9427

16.103,93
31.623,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16.103,93
31.623,20

Deutes amb
característiques especials

9428

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9429

47.856,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.856,73

b) Del total dels deutes reflectits als balanços, no n’hi ha cap amb garantia real.

11. Fons propis
L’únic moviment en els fons propis correspon als resultats negatius de l’any en curs, que redueixen els fons
propis.
Saldo a 01/01/2019: 537.640,38€
Resultat exercici: 4.672,50€
Saldo a 31/12/2019: 542.312,88€

12. Subvencions, donacions i llegats
a)

Informació sobre l’import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que apareguin
a les partides corresponents del Balanç i del Compte de Resultats.
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a1) Activitat pròpia (sector públic)

Entitat
Generalitat Catalunya (Cospe)
Generalitat Catalunya (Treball,
Afers Socials i Família)
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya (Cospe)
Ajuntament Manlleu
Ajuntament Vic
Ajuntament Torelló
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Gurb
Diputació de Barcelona
Consell Comarcal Osona
Forcem
Generalitat Catalunya
Generalitat Catalunya
Generalitat Catalunya

Import
4.275,00
196.701,09
5.000,00
9.698,74
3.605,95
9.600,00
2.300,00
1.000,00
500,00
5.890,65
1.937,00
478,77
-4.365,52
-230,35
-2.834,00

Finalitat específica de les subvencions,
donacions i llegats
Xarxa inquieta
SIOAS
Ajut extraordinari Covid
Rehabilitació WC
Xarxa inquieta: activitats entitat 2020
Xarxa inquieta: rehabilitació acuàtica
Xarxa inquieta
Manteniment entitat
Manteniment entitat
Xarxa inquieta
Transport adaptat
Bonificació de formació
Revocació subvenció
Retorn subvenció
Renúncia subvenció Escape Room

a2) Activitat pròpia (sector privat)

Entitat
Obra Social La Caixa
Oficina de Vic La Caixa
ONCE
La Caixa
Federació Ecom
Movil, S.A.
Export el Bruguer, S.L.
Associació Puig Porret
Aigües Vic, S.A.
Aigües Vic, S.A.
DKV
Elausa, S.A.
Corral produccions
Softvic, S.A.
Quotes socis
Donacions particulars
Donacions particulars

Import
62.000,00
10.000,00
8.885,00
123,75
21.000,00
5.000,00
22.558,77
2.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
1.000,00
2.500,00
6.000,00
13.430,00
7.169,89
1.365,50

Finalitat específica de les subvencions,
donacions i llegats
Programa Incorpora
Manteniment equips informàtics
Un oficio, tu futuro
Beca transport
Inici vida independent
Vida independent+Teladfo
Xarxa inquieta
Teladfo
Llits alberg (subvenció capital)
Teledfo
Teledfo
Manteniment entitat
Pistonut
Manteniment entitat
Manteniment entitat
Cursos
Campanyes entitat

A la taula següent es detalla l’anàlisi del moviment de l’apartat “Subvencions, donacions i llegats
rebuts” del balanç i s’hi indica el saldo inicial i final, els augments i les disminucions, i els imports
rebuts i retornats.
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Subvencions, donacions i llegats recollits al patrimoni del balanç, concedits per
tercers que no siguin socis

Exercici
actual

Saldo al principi de l’exercici
(+) Augments
(-) Disminucions
Saldo al tancament de l’exercici

Exercici
anterior
0,00

0,00

5.000,00

0,00

-442,62

0,00

4.557,38

0,00

13. Situació fiscal
9.1 Impostos sobre els beneficis:
a) A la taula següent es resumeix la conciliació de l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici, amb la
base imposable de l’impost sobre els beneficis:

Ingressos i despeses directament
imputats al patrimoni net
Augments
Disminucions

Compte de pèrdues i guanys
Augments
Saldo d’ingressos

Disminucions

4.672,50

……………

i despeses de l’exercici
Impost de Societats
Diferències permanents

……………

……………..

Diferències temporàries:

……………

……………..

……………

……………..

……………

……………..

- amb origen en l’exercici
- amb origen en exercicis anteriors

Compensació de bases imposables
negatives d’exercicis anteriors

0,00

Base imposable (resultat fiscal)

b)

No existeixen crèdits fiscals per bases imposables negatives.

Règim fiscal pel qual l’empresa tributa en l’Impost de Societats i beneficis fiscals que li permet
aplicar:
Règim fiscal

Tipus de
gravamen

Ajustaments
en la base
imposable

Doble imposició

Bonificacions

Deduccions

Llei 49/2002
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14. Ingressos i despeses
A la taula següent es resumeixen els moviments durant l’exercici d’ingressos i despeses:

95000

Exercici
actual
0,00

Exercici
anterior
0,00

95001

0,00

0,00

- nacionals

95002

0,00

0,00

- adquisicions intracomunitàries

95003

0,00

0,00

- importacions

95004

0,00

0,00

95005

0,00

0,00

95006

0,00

0,00

95007

0,00

0,00

- nacionals

95008

0,00

0,00

- adquisicions intracomunitàries

95009

0,00

0,00

95010

0,00

0,00

95011

0,00

0,00

95016

58.158,90

62.229,85

Detall del compte de pèrdues i guanys
1. Consum de mercaderies
a) Compres netes de devolucions i qualsevol descompte, de les quals:

b) Variació d’existències
2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles
a) Compres netes de devolucions i qualsevol descompte, de les quals:

- importacions
b) Variació d’existències
3. Altres despeses d’explotació
a) Pèrdues i deteriorament d’operacions comercials

95017

0,00

0,00

b) Altres despeses de gestió corrent

95018

58.158,90

62.229,85

4. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis

95019

0,00

0,00

5. Resultats originats fora de l’activitat normal de l’empresa inclosos a “Altres resultats”

95020

0,00

0,00

15. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies
Detall dels elements significatius inclosos en les diferents partides de l’Actiu del Balanç.

Descripció de l’Immobilitzat (suport directe de les activitats en compliment de finalitats)
Utillatges varis
Mobiliari divers
Instal·lacions seu social
Equips i programes informàtics
Obres adequació habitacions alberg
Llits alberg
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Informació sobre el compliment del destí de rendes i ingressos:

Exercici

n-3
n-2
n-1
n

Ingressos bruts
computables
526.786,80
451.592,60
406.798,68
407.488,41

Despeses
necessàries
computables i
assimilats
460.929,56
430.438,11
472.405,15
402.815,91

Impostos

Diferència

65.857,24
21.154,49
-65.606,47
4.672,50

16. Operacions amb parts vinculades
16.1. Tal com indica el Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, en aquest apartat no s’han inclòs les
operacions que pertanyen al tràfic ordinari de l’empresa i s’han dut a terme en condicions normals de
mercat, són de poca importància quantitativa i no tenen rellevància per expressar la imatge fidel del
patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa.
16.2. L’entitat és sòcia única d’una mercantil que ha estat reconeguda com a centre especial de treball per la
Generalitat de Catalunya.

17. Altra informació
17.1. La Junta Directiva de l’Associació és la que va acordar en l’Assemblea General Ordinària de l’Entitat
celebrada el dia 26 de març de 2019 per un termini de quatre anys segons estableixen els Estatuts.
La composició de la Junta actual és la següent:
Presidenta:

Carme Cañellas Treserra

77.277.704-G

Vice-presidents:

Eva Bonavida Martínez
Anna Mª Parareda Oriol

38.116.525-M
77.067.050-F

Secretària:

Carla Tortades Verdaguer

47.794.132-V

Tresorer:

Núria Riera Capdevila

77.073.299-T

Vocals:

Núria Codina Viladoms
Dolores Moya Perez
Maria Cereceda Saura

33.939.471-G
46.400.522-T
47.888.332-D

No existeixen obligacions contretes en matèria de pensions i d’assegurances de vida respecte els antics i
actuals membres de l’Òrgan de govern de l’Entitat.
No s’han concedit avançaments ni crèdits al conjunt de membre de l’Òrgan de Govern de l’Entitat.
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17.2. Nombre mitjà de persones contractades durant el curs de l’exercici, per categories:
Nombre mitjà de persones contractades durant el curs de l’exercici, per categories (adaptades a
la CNO-11)
Directors gerents i presidents executius
98000

Exercici
actual
0,00

Exercici
anterior
0,00

Resta de directors i gerents

98001

1,00

1,00

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i professionals de suport

98002

7,78

9,84

Treballadors comptables i administratius i altres treballadors d’oficina

98003

0,91

0,83

Comercials, venedors i similars

98004

0,00

0,00

Resta de personal qualificat

98005

0,63

0,01

Ocupacions elementals

98006

0,00

0,00

Total feina mitjana

98007

10,32

11,68

17.3. No hi ha acords de l’empresa que no apareguin al balanç ni sobre els quals no s’hagi incorporat
informació en un altre apartat de la memòria.
17.4. Esdeveniments posteriors al tancament
No hi ha hagut cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de l’entitat reflectida en aquests
comptes anuals.
Cap fet esdevingut després del tancament afecta significativament a l’aplicació del principi d’entitat en
funcionament.
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18. Signatures
A VIC, el 26/02/2020, expressen la seva conformitat amb la seva signatura:

Sr./Sra.
CAÑELLAS TRESERRA, CARME
DNI:
77277704G
En qualitat de: Presidenta
Sr./Sra.
BONAVIDA MARTINEZ, EVA
DNI:
38116525M
En qualitat de: Vice-Presidenta
Sr./Sra.
PARAREDA ORIOL, ANNA MARIA
DNI:
77067050F
En qualitat de: Vice-Presidenta
Sr./Sra.
TORTADES VERDAGUER, CARLA
DNI:
47794132V
En qualitat de: Secretària
Sr./Sra.
RIERA CAPDEVILA, NÚRIA
DNI:
77073299T
En qualitat de: Tresorera
Sr./Sra.
CODINA VILADOMS, NÚRIA
DNI:
33939471G
En qualitat de: Vocal
Sr./Sra.
MOYA PEREZ, DOLORS
DNI:
46400522T
En qualitat de: Vocal
Sr./Sra.
CERECEDA SAURA, MARIA
DNI:
47888332D
En qualitat de: Vocal
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