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1 ACTIVITAT DE L'EMPRESA
1.1 Identificació
L'entitat APRENEM, ASSOCIACIÓ PER LA INCLUSIÓ DE PERSONES AMB TEA.
es va constituir l'any 2006 essent la seva forma jurídica en l'actualitat la
d'associació declarada d'utilitat pública.
En la data de tancament de l'exercici econòmic, l'entitat té com a domicili C/
ESCULTORS CLAPEROS, núm. 34 PR (BARCELONA, 08018), essent el seu
Número d'Identificació Fiscal G64177421.

1.2 Grup de societats
L'entitat no pertany a cap grup de societats.

1.3 Objecte social
L'objecte social de l'entitat es troba recollit en els seus estatuts on
s'especifiquen com a fins de l'entitat els següents:
a) Defensar la dignitat i els drets de les persones amb TEA
b) Donar suport a les famílies per millorar la qualitat de vida de les
persones amb TEA
c) Promoure la millora de les actuacions sanitàries, així com la inclusió
escolar, laboral i social de les persones amb TEA
d) Promoure una legislació adequada que garanteixi els drets d'aquest
col·lectiu
e) Reunir i difondre informació general i específica sobre els TEA.
f) Difondre informació sobre tractaments i intervencions que hagin
demostrat la seva validesa de forma empírica per a persones amb
TEA.
g) Promoure la investigació dels tractaments i intervencions que hagin
demostrat la seva validesa de forma empírica en relació als TEA.
h) Promoure la formació de professionals especialitzats en tractaments i
intervencions que hagin demostrat la seva validesa de forma empírica
en relació als TEA.
i) Promoure la realització d'activitats de formació permanent adreçades
a professorat de nivell no universitari
j) Promoure enfocaments psicoeducatius que prioritzin l'aprenentatge
d'habilitats específiques observables i que demostrin la seva eficàcia.
k) Promoure ràtios mestre/alumnes apropiades a les necessitats de
l'alumne amb TEA en cada moment
l) Representar els interessos de les persones amb TEA en el marc de les
lleis i davant els organismes de les administracions públiques, així
com davant d'altres organismes, públics i privats
m) Donar suport a aquelles entitats públiques o privades que, de forma
directa o indirecta, comparteixin els fins d'aquesta associació
n) Qualsevol altre fi que, de manera directa o indirecta, pugui contribuir
al compliment dels fins de l'Associació o redundar en benefici de les
persones amb TEA i les seves famílies.
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Amb aquestes finalitats durant l'any 2015 s'ha desenvolupat un procés de
planificació estratègica i s'han portat a terme els diferents projectes i
activitats agrupats en els següents programes:
Comunicació i sensibilització:
Sensibilitzar i difondre informació sobre les característiques del trastorn és
una tasca important, ja que, transformar les mirades sobre les persones
amb TEA facilita la seva inclusió com a ciutadans de ple dret. Durant aquest
any s'han dut a terme nombroses accions vinculades amb aquesta àrea
d'intervenció Apart de 6 esdeveniments de sensibilització desenvolupats
durant l'any, destaquem una de les accions amb més repercussió i
participació ciutadana que va ser la celebració del dia 2 d'abril, Dia Mundial
de Conscienciació sobre l'Autisme. Sota la campanya "Connecta't al Blau",
es van organitzar diferents activitats amb més de 1000 participants.
Així mateix s'han mantingut les accions de comunicació en xarxes socials,
web corporativa i mitjans i s'ha realitzat una campanya reivindicativa a
través de la plataforma change.org.
Formació:
En l'àrea de formació durant el 2015 s'han concentrat els esforços en
l'organització del curs "Noves tecnologies i Trastorns de l’Espectre de
l’Autisme" en col·laboració amb l'Universitat Menendez Pelayo amb qui es va
signar un acord de col·laboració. Aquest curs va tenir lloc a Barcelona els
dies 6 i 7 de juliol i va reunir experts de prestigi a nivell nacional i
internacional en la investigació de tecnologies i persones amb TEA. El curs
va comptar amb la participació de prop d'un cinquantena de persones entre
professionals i famílies.
A més, s'ha iniciat aquest any una nova línia de formació per a la inclusió
educativa de l'alumnat amb TEA que ha permès donar formació a 10 escoles
ordinàries que ho han sol·licitat.
Suport a les famílies
L'autisme és encara un trastorn molt desconegut a tots els nivells i sovint
les famílies es troben amb molt poca informació o informacions
segmentades i contradictòries. Per aquest motiu, entre d'altres, durant l'any
2015 hem mantingut i consolidat un conjunt de serveis orientats a atendre
les necessitats del col·lectiu de famílies amb fills/es amb TEA amb els
següents resultats:
Servei d’informació i assessorament: atenció a un promig de 90
consultes telefòniques al més i realització de 127 entrevistes
presencials amb famílies durant l'any
Escola de famílies: 4 sessions sobre diferents temàtiques realitzades
amb un total de 120 persones assistents
Sortides en família: 2 caps de setmana en família amb una mitjana
de 35 famílies en cadascuna de les sortides programades, sent prop
de 300 persones la xifra total de participants.
Activitats d’oci en família: s'han desenvolupat 4 activitats en família,
d'entre les que destaquem les dues sessions de cinema en família on
van assistir més de 600 persones.

4

Suports Personals
Per això durant 2015 hem donat continuïtat a tres projectes que permeten
desenvolupar els principis plantejats:
Suports per a la participació en activitats esportives inclusives: amb
12 joves beneficiaris
Colònies en col·laboració amb l'Agència Catalana de Joventut i el
Departament de Benestar Social i Família: amb un total de 21 infants
participants
Projecte "Construïm capacitat": conveni per a l'acompanyament a
l'escolarització de nens i joves amb TEA, amb un total de 45 alumnes
participants de 40 escoles de Catalunya

2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1 Imatge fidel
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de
l'entitat, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria
comptable per les entitats sense ànim de lucre per tal de mostrar la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat
2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l'exercici econòmic,
com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no s'ha vulnerat cap
principi comptable obligatori dels mencionats en la part primera del Pla
General Comptable i l’adaptació sectorial d'entitats sense ànim de lucre
dictat pel Real Decret 259/2008, de 23 de Desembre, de la Generalitat de
Catalunya.
2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
No existeixen dades rellevants sobre l'estimació de la incertesa a la data de
tancament de l'exercici.
No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin significatius i
que afectin a l'exercici actual o que puguin afectar a exercicis futurs.
A la data de tancament de l'exercici, l'òrgan de govern de l'entitat no te
constància de l'existència d'incerteses importants, relatives a fets o a
condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que
l'entitat segueixi funcionant amb normalitat. Els comptes anuals s'han
elaborat d'acord amb el principi d'entitat en funcionament.
2.4 Comparació de la informació
La informació ha estat elaborada a partir de l'estructura de Balanç i Compte
d'Explotació de l'exercici anterior.
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2.5 Elements recollits en diverses partides
No existeixen elements patrimonials de l'Actiu o del Passiu que figurin a
més d'una partida del Balanç.
2.6 Canvis en criteris comptables
Al present exercici, no s'han realitzat canvis en criteris comptables.
2.7 Correcció d'errors
Durant el present exercici no s'han produït correccions d'errors

3 APLICACIÓ DE RESULTATS
3.1 Proposta de distribució de beneficis
A continuació es detalla la proposta de distribució de resultats:
BASE DE REPARTIMENT
Pèrdues i guanys
Total

2015
2014
7.533,05
5.309,17
7.533,05
5.309,17

DISTRIBUCIÓ
A romanent
Total distribuït

2015
2014
7.533,05
5.309,17
7.533,05
5.309,17

4 NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
4.1 Immobilitzat material
Capitalització
Durant el present exercici l'entitat no ha comptat
patrimonials considerats com a immobilitzat material.

amb

elements

Amortització
No s'han practicat amortitzacions en l'immobilitzat material.

4.2 Inversions immobiliàries
Capitalització
Durant l'exercici, no s'han previst actius considerats com a inversions
immobiliàries.
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Amortització
La partida d'inversions immobiliàries no ha registrat amortitzacions durant
l'exercici.

4.3 Instruments financers
Qualificació i valoració dels actius i passius financers
Partides a cobrar
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda
de béns i prestacions de serveis per a 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 quantitat determinada o
determinable.
Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra
cosa que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la
contraprestació més tots els costos que li han estat directament atribuïbles.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat,
imputant en el compte de pèrdues i guanys els interessos meritats, aplicant
el mètode de l'interès efectiu.
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer
menys els reemborsaments del principal i corregit (en més o menys, segons
sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la
diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al
venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més,
les correccions al seu valor motivades per deteriorament que hagin
experimentat.
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el
valor d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu
estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als
compromisos contractuals.

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 valor raonable
que és el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat
directament atribuïbles.
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Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats
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, així com els desemborsaments
exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera
que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que esdevinguin interessos es registren
per l'import rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres
i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de
meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i
s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es
liquiden en el període que es meriten.
Els préstecs es classifiquen com corrents llevat que la societat tingui el dret
incondicional per ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els
dotze mesos següents a la data del balanç.
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren
pel seu valor nominal.
Deteriorament de valor actius financers
Durant l'exercici, els actius financers no han sofert correccions valoratives
per deteriorament.

4.4 Existències
Criteris de valoració
Durant l'exercici, no s'han comptabilitzat existències.

4.5 Impostos sobre beneficis
L'entitat està acollida al règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre
emparades en el Títol II de la Llei 49/2002, segons el qual queden exempts
de l'impost tots els rendiments obtinguts en el desenvolupament del seu
objecte social o finalitat d'utilitat pública, sempre i quan l'entitat compleixi
amb la resta dels requisits previstos per la llei.
Per aquest motiu l'entitat no ha comptabilitzat l'impost sobre beneficis.

4.6 Ingressos i despeses
Criteris de valoració ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és
a dir, quan es produeix el corrent real dels béns i serveis que els mateixos
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representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent
monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen
al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a
cobrar pels béns lliurats i els serveis deixats al marc ordinari de l'activitat,
deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal,
en funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu
aplicable
Els ingressos es troben valorats per l'import realment percebut i les
despeses pel cost d'adquisició, havent-se comptabilitzat segons el criteri de
meritació.
Prestacions de serveis
Els ingressos per prestació de serveis 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.
En conseqüència només es comptabilitzaran els ingressos procedents de
prestació de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les següents
condicions:
a) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat.
b) És probable que l'entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics
derivats de la transacció.
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de
l'exercici, pot ser valorat amb fiabilitat.
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per
incórrer fins a completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat.
L'entitat revisarà i, si és necessari, modificarà les estimacions de l'ingrés
per rebre, a mesura que el servei es va prestant. La necessitat de tals
revisions no indica, necessàriament, que el desenllaç o resultat de l'operació
de prestació de serveis no pugui ser estimat amb fiabilitat.

4.7 Provisions i contingències
Criteri de valoració
L'entitat reconeix com a provisions els passius que, complint la definició i els
criteris de registre o reconeixement comptable continguts en el Marc
Conceptual de la Comptabilitat, resultin indeterminats respecte al seu
import o a la data en la qual es cancel·laran. Les provisions poden venir
determinades per una disposició legal, contractual o per una obligació
implícita o tàcita.
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D'acord amb la informació disponible a cada moment, les provisions es
valoren en la data de tancament de l'exercici, pel valor actual de la millor
estimació possible de l'import necessari per cancel·lar o transferir a un
tercer l'obligació, registrant-se els ajustaments que sorgeixin per
l'actualització de la provisió com una despesa financera conforme es vagin
meritant.
Quan es tracti de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i
l'efecte financer no sigui significatiu, no serà necessari dur a terme cap
tipus de descompte.

4.8 Despeses de personal
Criteris de registre i valoració
Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d'ordre
social obligatòries o voluntàries meritades en cada moment, reconeixent les
obligacions per pagues extres, vacances o sous variables i les seves
despeses associades.
Compromisos per pensions
No s'han efectuat retribucions a llarg termini als empleats.

4.9 Subvencions, donacions i llegats
Quan es reben subvencions de capital, donacions o llegats no reintegrables,
es comptabilitzen inicialment com a ingressos imputats al patrimoni net i es
reconeixen en el compte de resultats de manera sistemàtica i racional
correlacionant-los amb les despeses derivades de la subvenció, donació o
llegat.
Això no obstant, si han estat rebuts per incrementar el fons dotacional o el
fons social de l’entitat, o per compensar dèficits d’exercicis anteriors, es
registren directament en els fons propis.
Quan les subvencions, donacions o llegats són concedits per assegurar una
rendibilitat mínima o compensar dèficits d’explotació, s’imputen a ingressos
de l’exercici en què es concedeixen, excepte si es destinen a finançar
dèficits d’explotació d’exercicis futurs, en què s’imputarien a aquells
exercicis.
Quan la concessió té com a finalitat finançar despeses específiques,
s’imputen com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les
despeses que financen, és a dir, s’apliquen a resultats en la mesura que
s’han executat les activitats per a les que han estat concedides, introduint
els ajustaments per periodificació convenients a fi d’exercici, si és el cas.
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5
IMMOBILITZAT
IMMOBILIÀRIES

MATERIAL,

INTANGIBLE

I

INVERSIONS

5.1 Anàlisi de moviment immobilitzat material
Anàlisi del moviment brut de l'immobilitzat material
Durant l'exercici, no hi ha hagut moviment de la partida d'immobilitzat
material.
Anàlisi amortització immobilitzat material
No s'han realitzat amortitzacions durant el present exercici de l'immobilitzat
material.
Anàlisi de les correccions valoratives per deteriorament de valor
Durant l'exercici, no s'han produït correccions valoratives per deteriorament
de valor.

5.2 Anàlisi de moviment immobilitzat intangible
Anàlisi del moviment brut de l'immobilitzat intangible
Durant l'exercici, no hi ha hagut moviment a la partida d'immobilitzat
intangible.
Anàlisi amortització de l'immobilitzat intangible
No s'han realitzat amortitzacions durant el present exercici de l'immobilitzat
intangible.
Anàlisi de les correccions valoratives per deteriorament de valor
Durant l'exercici, no s'han produït correccions valoratives per deteriorament
de valor.

5.3 Anàlisi de moviment inversions immobiliàries
Anàlisi del moviment brut de les inversions immobiliàries
Durant l'exercici, no hi ha hagut moviment a la partida d'inversions
immobiliàries.
Anàlisi amortització de les inversions immobiliàries
No s'han realitzat amortitzacions durant el present exercici d'inversions
immobiliàries.
Anàlisi de les correccions valoratives per deteriorament de valor
Durant l'exercici, no s'han produït correccions valoratives per deteriorament
de valor.

5.4 Arrendaments financers i operacions anàlogues
No existeixen arrendaments financers o operacions anàlogues sobre actius
no corrents.

11

6 ACTIUS FINANCERS
6.1 Anàlisi actius financers en el balanç
L'import total dels actius financers a curt termini és:
TOTAL ACTIUS FINANCERS CT
Actius a valor raonable amb canvis en pig
Inversions mantingudes fins al venciment
Partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
Derivats de cobertura
TOTAL

IMPORT 2015

IMPORT
2014

24.090,95

19.053,97

24.090,95

19.053,97

6.2 Traspassos o reclassificacions entre les diferents categories
Traspassos o reclassificacions a inversions mantingudes fins a venciment
No s'han realitzat traspassos o reclassificacions d'actius financers a
inversions mantingudes fins al venciment.
Traspassos o reclassificacions a inversió patrimoni empreses grup,
multigrup i associades
No s'han realitzat traspassos o reclassificacions d'actius financers a
inversions de patrimoni en empreses de grup, multigrup o associades.
Traspassos a actius financers disponibles per a la venda
No s'han realitzat traspassos o reclassificacions d'actius financers a actius
disponibles per a la venda.

6.3 Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de
crèdit
Valors representatius de deute
No s'han registrat correccions per deteriorament pel risc de crèdit en els
valors representatius de deute.
Crèdits, derivats i altres
No s'han registrat correccions per deteriorament pel risc de crèdit en els
crèdits, derivats i altres.

6.4 Actius financers valorats a valor raonable
Variacions de valor registrades en el compte de pèrdues i guanys
Durant l'exercici, no s'han produït variacions en el valor dels actius
financers valorats a valor raonable.
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6.5 Empreses del grup, multigrup i associades
Empreses del grup
L'entitat APRENEM, ASSOCIACIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE PERSONES AMB
TEA no té accions o participacions d'empreses que puguin ser considerades
com empreses del grup.
Empreses multigrup, associades i altres
L'entitat no disposa d'accions o participacions en empreses multigrup,
associades o altres.
Adquisicions realitzades durant l'exercici
No s'han realitzat adquisicions durant l'exercici que hagin portat a qualificar
una empresa com depenent.
Import de les correccions valoratives per deteriorament
No s'han registrat correccions valoratives per deteriorament en les diferents
participacions.

7 PASSIUS FINANCERS
7.1 Anàlisi dels passius financers en el balanç
L'import total dels passius financers a curt termini és:
TOTAL PASSIUS FINANCERS CT
IMPORT 2015
Dèbits i partides a pagar
-645,67
Passius a valor raonable amb canvis en pig
Altres
TOTAL
-645,67

IMPORT 2014
-3.671,99

-3.671,99

7.2 Informació sobre:
Deutes que vencen en els pròxims 5 anys
No existeixen deutes a llarg termini en el passiu del balanç.
Deutes amb garantia real
No existeixen deutes amb garantia real
Línies de descompte i pòlisses de crèdit
L'entitat no manté cap línia de descompte.
No es manté cap tipus de pòlisses de crèdit amb cap entitat bancària.
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8 FONS PROPIS
8.1 Fons propis
Els fons propis de l’entitat estan formats pel fons social i pels excedents
positius i negatius procedents d’exercicis anteriors.
El resultat de l’exercici obtingut en el present exercici ha estat positiu en
7.533,05€.
8.2 Accions o participacions pròpies
L'empresa no tenia al principi de l'exercici, ni ha adquirit durant el mateix,
accions o participacions pròpies.
8.3 Moviment, durant l'exercici, compte "Reserva de revaloració de
la Llei 16/2012"
Durant l'exercici no hi ha hagut cap moviment en el compte "Reserva de
revaloració de la Llei 16/2012".

9 SITUACIÓ FISCAL
9.1 Diferències temporals
Diferències temporals
Durant l'exercici, no s'han produït diferències temporals.

9.2 Bases imposables negatives
Detall de les bases imposables negatives
Al present exercici no existeixen bases imposables negatives pendents de
compensar.
Detall del compte de crèdit fiscal per compensació de pèrdues
Al present exercici no s'ha produït cap moviment que afecti l'estat del
compte de crèdit fiscal per compensació de pèrdues.

9.3 Incentius fiscals
Detall situació dels incentius
Al present exercici no s'han aplicat incentius propis de l'exercici ni
corresponents a altres exercicis.
Detall del compte "Drets per deduccions i bonificacions"
Al present exercici no s'ha produït cap moviment que afecti l'estat del
compte de "Drets per deduccions i bonificacions".
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9.4 Altres aspectes de la situació fiscal
Correcció del tipus impositiu
L'entitat no ha procedit a la comptabilització de canvis en l'efecte impositiu
per no estimar variable el tipus de gravamen que afectarà als actius per
diferències temporals deduïbles, passius per diferències temporals
imposables i crèdits fiscals derivats de bases imposables negatives.
Reserves especials
El compte de reserves especials no ha experimentat moviment durant
l'exercici, sent el saldo inicial i final d'aquesta de 0,00 (0,00 en 2014).

10 INGRESSOS I DESPESES

10.1 Aprovisionaments
Durant l'exercici, no s'han produït moviments a la partida aprovisionaments
del compte de pèrdues i guanys.
10.2 Càrregues socials
La partida de càrregues socials que es reflecteix en el compte de pèrdues i
guanys queda desglossada de la següent manera:

CONCEPTE

IMPORT
2015

IMPORT
2014

12.175,71

10.484,61

12.175,71

10.484,61

Càrregues socials
a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa
b) Aportacions i dotacions per pensions
c) Altres càrregues socials

10.3 Altres despeses d'explotació
A continuació es desglossa la partida "Altres despeses d'explotació", del
model del compte de pèrdues i guanys:
CONCEPTE

IMPORT
2015

IMPORT
2014

57.526,87

38.274,65

57.526,87

38.274,65

Altres despeses d'explotació
a) Pèrdues i deteriorament oper. comercials
b) Resta de despeses d'explotació
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10.4 Permuta de béns no monetaris i serveis
No s'han realitzat vendes de béns i prestació de serveis produïts per
permuta de béns no monetaris i serveis.
10.5 Resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa
No s'han produït resultats fora de l'activitat normal de l'empresa.

11 APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS ALS
FINS DE L’ENTITAT
11.1 Fons social
El Fons Social es de 7.255,42€ i és el resultat de l’acumulació dels
excedents acumulats 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 establert i, la resta a
incrementar la dotació patrimonial o a les reserves.

11.2 Finalitats de l’entitat
El càlcul pel qual es determinen les partides significatives mitjançant les
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats de l’Associació es el
següent:

DESCRIPCIÓ
Ingressos Bruts
Ingressos per les activitats
Ingressos financers
Ingressos excepcionals
TOTAL INGRESSOS BRUTS

DESCRIPCIÓ
Despeses necessàries
Despeses financeres
TOTAL DESPESES NECESSÀRIES
TOTAL
INGRESSOS
COMPUTABLES

NETS

IMPORT 2015

IMPORT 2014

122.887,47
12,74
227,81
123.128,02

95.309,88
0,00
0,00
95.309,88

IMPORT 2015

IMPORT 2014

0,00
0,00
123.128,02

0,00
0,00
95.309,88
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DESCRIPCIÓ
Despeses i inversions activitat fundacional
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
TOTAL DESPESES FUNDACIONALS
TOTAL ASSIGNACIÓ FUNDACIONAL

IMPORT 2015

IMPORT 2014

-57.315,28
-58.279,69
-115.594,97
7.533,05

-51.701,06
-38.299,65
-90.000,71
5.309,17

Determinació del destí dels ingressos a les finalitats de l’entitat segons el
que preveu la llei:
EXERCICI

2014

Ingressos
computables

Ingrés mínim a
Despesa destinada
destinar a
a activitats
activitats
fundacionals
fundacionals (70%)
95.309,88
66.716,92
90.000,71

% destinat a
finalitats
fundacionals
94,43%

Despesa a
activitats
fundacionals per
sobre del 70%
23.283,79

2015

123.128,02

86.189,61

115.594,97

93,88%

29.405,36

TOTALS

218.437,90

152.906,53

205.595,68

94,12%

52.689,15

11.3. Compliment de les finalitats de l’entitat
Tal com es dedueix de l’apartat anterior, i tenint en compte l’aplicació de
resultats proposada a la nota 3, l’Entitat ha destinat més del 70% dels seus
ingressos a les finalitats de l’Associació, amb la qual cosa s’ha complert amb
el que s’estableix legalment.

12 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

12.1 Subvencions, donacions i llegats rebuts
A continuació es detallen les subvencions, donacions i llegats que apareixen
en el balanç, així com els imports imputats en el compte de pèrdues i
guanys:
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SUBVENCIONS

Import atorgat

IRPF 2014 (Execució 2015)

10.000,00 €

DIPUTACIÓ BARCELONA

Suport famílies

DIPUTACIÓ BARCELONA

Respir 2015

BSF 2015

Connecta't al blau

4.045,00 €

BSF 2015

SITEA

6.000,00 €

DIPUTACIO DE BARCELONA

Projecte Construïm Capacitat

1.100,00 €

TOTAL:

7.862,92 €
13.380,18 €

42.388,10 €

Tot seguit es detallen les donacions rebudes que apareixen al compte de
pèrdues i guanys diferenciant-les entre les que provenen d'entitats i les que
tenen el seu origen en particulars:
ENTITATS
PARTICULARS

13.356,00 €
23.950,00 €

TOTAL

37.306,00 €

12.2 Anàlisi del moviment
Durant l'exercici, no s'ha produït moviment a les partides corresponents a
subvencions, donacions o llegats.

13 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
13.1 Identificació de les parts vinculades
A l'exercici actual, no hi ha operacions amb parts vinculades.

13.2 Sous, dietes i remuneracions
Personal alta direcció
Durant l'exercici econòmic a què es refereix aquesta memòria no ha estat
satisfet cap import al personal d'alta direcció.
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Membres òrgan d'administració
Durant l'exercici econòmic a què es refereix aquesta memòria no ha estat
satisfet cap import a l'òrgan d'administració en concepte de sou, dietes i
altres remuneracions.

13.3 Participació administradors
Actualment, els administradors no posseeixen participacions en altres
societats.

14 ALTRA INFORMACIÓ
14.01 Acords d'empresa que no figuren en balanç
L'entitat no té acords que no figurin en el balanç.

15 INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT I DRETS D'EMISSIÓ DE
GASOS D'EFECTE HIVERNACLE

15.1 Informació sobre medi ambient
Els sotasignats, com Administradors de l'entitat esmentada, manifesten que
en la comptabilitat corresponent als presents comptes anuals 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 1514/2007, de 16 de novembre).

15.2 Informació sobre drets d'emissió de gasos
Anàlisi de moviment durant l'exercici
No s'ha produït cap moviment a la partida de drets d'emissió de gasos
d'efecte hivernacle.
Durant l'exercici, no s'han produït correccions de valor per deteriorament a
la partida de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
Despeses de l'exercici derivat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
Durant l'exercici, no s'han produït despeses derivades d'emissions de gasos
d'efecte hivernacle.
Subvencions rebudes per drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle
Durant el present exercici, no s'han rebut subvencions per drets d'emissió
de gasos d'efecte hivernacle.
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16 INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS. D.A 3A. "DEURE D'INFORMACIÓ" DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL

16.1 Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors
L'entitat, amb caràcter general, paga els seus proveïdors dins dels terminis
legals; no obstant no disposa de mitjans per obtenir de forma precisa dades
sobre els períodes mitjans de pagament. S'han iniciat les actuacions
necessàries per tal que, en un futur proper es pugui disposar d'aquesta
informació.

17 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Amb posterioritat al tancament no s’han produït fets significatius que afectin
als presents Comptes Anuals.

A 30 d'abril de 2016, queda formulada la Memòria, donant la seva
conformitat mitjançant signatura:
JORDI SANS VIÑUALES amb N.I.F. 43724187Z
com a Tresorer

EMMA LEACH COSP amb N.I.F. 46138964K
com a Presidenta

MAYA CASTAÑER NIÑO amb N.I.F. 46348405R
com a Secretaria
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