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Balanç simplificat
Exercici
NÚM. DELS COMPTES

ACTIU

NOTES DE LA
MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT
20, (280), (290)
21, (281), (2910), (2911),
(2912), (2913), (2914), (2915),
(2916), (2917), (2918)
22, (282), (292)

I. Immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material

IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414, 2423,
2424, (2493), (2494), (2933),
(2934), (2943), (2944), (2953),
(2954)

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

443, (4933), (4934), (4935)

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

558

75.300,78

93.612,18

1.110,63

293,42

1.110,63

293,42

6.031,98

48,08

68.158,17

93.270,68

133.543,44

153.407,99

7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5305, 5315, 5325, 5335, 5345,
5355, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, (549)
(5395), (5935), 551, 5525, 554,
5590, 565, 566, (5945), (5955),
(596), (597), (598)

IV. Inversions financeres a curt termini

V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

NÚM. DELS COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101

59.297,95

6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions
públiques

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

570, 572, 574, 576

56.609,16

5. Personal

5303, 5304, 5313, 5314, 5323,
5324, 5333, 5334, 5343, 5344,
5353, 5354, (5393), (5394),
5523, 5524, (5933), (5934),
(5943), (5944), (5953), (5954)

480, 567

497,86

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
3. Patrocinadors

4700, 4707, 4708, 4709, 471,
472, 473

1.633,50

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

444

460, 464,544

59.795,81

I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar

440, 441, 442, (447)

58.242,66

VI. Inversions financeres a llarg termini

B. ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39),
407

EXERCICI N-1

III. Inversions immobiliàries

23, (29190), (29191), (29192),
(29193), (29194)

2405, 2415, 2425, 250, 251,
252, 253, 254, 2550, 258, (259),
26 (2495), (2935), (2945),
(2955), (296), (297), (298), 474

EXERCICI N

1. Fons dotacionals o fons socials

NOTES DE LA
MEMÒRIA

EXERCICI N

EXERCICI N-1

132.835,26

147.496,57

78.363,61

93.024,92

5.504,05

5.504,05

5.504,05

5.504,05

(103), (104)
102
120, 121

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar
II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments

130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT

14

1615, 1625, 1635, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634

V. Periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT

41
465, 466
475, 476, 477
448
485, 568

54.471,65

54.471,65

0,00

0,00

0,00

0,00

708,18

5.911,42

0,00

0,00

708,18

5.911,42

708,18

5.911,42

133.543,44

153.407,99

1. Deutes amb entitats de crèdit

2. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

54.471,65

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 5123,
5124, 5125, 5133, 5134, 5143,
5144, 524, 5523, 5524, 5563,
5564

54.471,65

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

181

5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 551, 554, 5525,
555, 5565, 5566, 560, 561, 569

74.226,50

2. Altres deutes a llarg termini

IV. Passius per impost diferit

5105, 520, 527

-14.661,31

1. Deutes amb entitats de crèdit

479

499, 529

13.294,37

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1605, 170

87.520,87

1. Proveïdors
2. Creditors varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions
públiques
5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Compte de resultats simplificat
Exercici
(Deure) Haver
NÚM. DELS
COMPTES

NOTES DE LA
MEMÒRIA
1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708),
(709)
721
722, 723
724, 727, 728, (658)

(653), (654)
(6930), 71*, 7930
73
(600), (601), (602), 606,
(607), 608, 609, 61*,
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i colꞏlaboracions
d) Subvencions, donacions i altres ingressos

a) Ajuts concedits

751, 753, 754,755, 759
(64)

61.458,92

127.693,76

21.533,00

21.003,00

8.925,92

9.285,00

31.000,00

97.405,76

-45.469,49

-44.749,42

-45.469,49

-44.749,42

b) Despeses per colꞏlaboracions i per l'exercici del càrrec de membre de
l'òrgan de govern
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats
752

EXERCICI N-1

a) Vendes i prestacions de serveis

2. Ajuts concedits i altres despeses
(650), (651), (652), 729

EXERCICI N

a) Ingressos per arrendaments

-6.397,56

7.800,00

0,00

7.800,00

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors

-13.126,72

-7.405,46

-13.126,72

-7.405,46

(620)

a1) Recerca i desenvolupament

(621)

a2) Arrendaments i cànons

(622)

a3) Reparacions i conservació

-388,82

-280,03

(623)

a4) Serveis professionals independents

-514,13

-2.312,76
-551,85

(624)

a5) Transports

(625)

a6) Primes d'assegurances

-654,69

(626)

a7) Serveis bancaris

-275,38

-695,25

(627)

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-9.372,74

-2.087,99

(628)

a9) Subministraments

(629)

a10) Altres serveis

(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794,
7954
(656), (659)
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

-1.304,29
-173,29

-3.338,20

-1.252,60

0,00

0,00

b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les
activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilizat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790,
791, 792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770,
771, 772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778

-714,65
-1.206,31

13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762, 769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665),
(669)

15. Despeses financeres

(663), 763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

-15.673,06

-75,00

-14.746,11

74.211,28

801,05

15,22

-0,01

-716,24
0,00

0,00

(696), (697), (698),
(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673), 766,
773

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633),
638

84,80

15,22

-14.661,31

74.226,50

-14.661,31

74.226,50

19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

J-DE20913A

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

Estat de canvis en el patrimoni net
Exercici
Excedents
exercicis
anteriors

Fons

Aportacions
per a
compensar
pèrdues

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

5504,05

39997,63

45501,68

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

TOTAL

Pendents de
desemborsar

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

Excedents
pendents de
Excedent de
destinar a les
l'exercici
finalitats
estatutàries

0,00
5504,05

0,00

0,00

0,00

39997,63

0,00

0,00

I. Excedent de l'exercici

45501,68
0,00

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

-26703,26

III. Operacions de patrimoni net

0,00

39997,63

0,00

-39997,63

-26703,26
0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

39997,63

-39997,63

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

0,00
5504,05

0,00

39997,63

0,00

-26703,26

0,00

0,00

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

0,00

II. Ajustaments per errors N-1
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

0,00
5504,05

0,00

39997,63

0,00

-26703,26

0,00

0,00

I. Excedent de l'exercici

18798,42
0,00

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

18798,42

74226,50
0,00

0,00

-26703,26

0,00

26703,26

74226,50
0,00

54471,65

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

54471,65
0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

-26703,26

26703,26

54471,65

54471,65

54471,65

147496,57

III. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY N
J-DE20919

0,00
5504,05

0,00

13294,37

0,00

74226,50

0,00

SANT JUST SOLIDARI
MEMÒRIA ECONÒMICA 2016

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
SANT JUST SOLIDARI es una associació sense finalitats lucratives, que es constituí el 6 de febrer
de 1995. El seu domicili social es troba a c/Montserrat, 2 Les Escoles a Sant Just Desvern,
Barcelona.
La seva activitat és l’ajut humanitari al Tercer Món, mitjançant projectes de cooperació al
desenvolupament, en especial, amb el poble de Camoapa a Nicaragua.
D'aquesta activitat, no se’n deriven responsabilitats, despeses, actius ni provisions i
contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius en relació amb el
patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu, no s’inclouen
desglossaments específics en la present memòria dels comptes anuals respecte a la informació
de qüestions mediambientals.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1 Imatge fidel
Els comptes anuals estan formats pel balanç, compte de resultats, i aquesta memòria.
La memòria econòmica s’ha formulat d’acord amb el Real Decret 1270/2003, de 10 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals del mecenatge, havent‐se preparat a partir dels registres
comptables de l’Associació, a l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l’associació, així com del total compliment de les seves activitats.
En l’Associació concorren les circumstàncies que permeten la formulació de la memòria segons
acorda l’article 3 del RD 1270/2003, de 10 d’octubre, per que s’aprova el Reglament per
l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.
L’Associació ha optat per aplicar els criteris a les entitats de dimensió reduïda.
No hi ha informacions complementàries, doncs les disposicions legals son suficients per
presentar la imatge fidel dels comptes anuals.
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2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.

2.3 Comparació de la informació
L’estructura del balanç i del compte de resultats no ha sofert cap modificació respecte de
l’exercici anterior, per tant no hi ha cap causa que impedeixi la comparació dels comptes anuals
de l’exercici amb els de l’exercici anterior.

2.4 Agrupació de partides
No s’han produït agrupació de partides, ni al balanç, ni al compte de resultats.

2.5 Elements recollits en vàries partides
No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figurin en més d’una partida del
balanç.

2.6 Canvis en criteris comptables
No s’han produït canvis en els criteris de comptabilització.

2.7 Correcció d’errors
A l’exercici 2016 s’ha comptabilitzat unes despeses extraordinàries de 15.673,06€ corresponents
a unes transferències fetes a tancament de l’exercici 2015, i no comptabilitzades en el seu
moment. Per tant, si no s’hagués produït aquest fet, l’entitat hauria tingut en resultat positiu a
l’exercici.
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3. EXCEDENT DE L’EXERCICI
El resultat de l’Associació Sant Just Solidari en el present exercici 2016, ascendeix a un import
negatiu de 14.661,31€
La proposta d’aplicació de resultats de l’exercici, es la següent:
Aplicació:
A pèrdues a compensar

Import:
‐14.661,31€

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
4.1 Immobilitzat intangible
Els elements de l’immobilitzat intangible es valoren inicialment pel seu preu d’adquisició.
Després del seu reconeixement inicial, l’immobilitzat intangible es valora pel seu cost, minorat
per l’amortització acumulada. No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert la depreciació experimentada i no s’han
produït altres pèrdues reversibles sobre els mateixos.
L’amortització dels diferents elements de l’immobilitzat material es dota d’acord amb la vida útil
estimada segons les taules fiscals, pel mètode lineal i a partir de la data de posada en servei. Els
percentatges anuals d’amortització son els descrits en la nota 5 de la present Memòria.

4.2 Immobilitzat material
Els elements de l’immobilitzat material es valoren inicialment pel seu preu d’adquisició. Després
del seu reconeixement inicial, l’immobilitzat material es valora pel seu cost, minorat per
l’amortització acumulada. El preu d’adquisició inclou les despeses addicionals que es produeixen
necessàriament fins la posada en condicions de funcionament del bé.

4.3 Transaccions en moneda estrangera
En les transaccions en moneda estrangera, ja es tracti de partides monetàries o no monetàries,
es converteix a moneda funcional mitjançant l’aplicació a l’import en moneda estrangera, del
tipus de canvi de comptat a la data de la transacció.
Posteriorment, al tancament de l’exercici, es valoren les partides monetàries aplicant el tipus de
canvi de tancament, entès com el tipus de canvi mitjà de comptat existent a la data. Les
diferències de canvi, tant positives com negatives que s’originin en aquest procés, així com les
que es produeixin al liquidar els elements patrimonials, es reconeixeran en el compte de pèrdues
i guanys de l’exercici en el que es donin.
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4.4 Impost sobre beneficis
L’Associació s’ha acollit i aplica el règim fiscal contingut en la Llei 49/2002,de 23 de desembre,
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
En relació a l’Impost de Societats no desenvolupem cap activitat econòmica, i totes les rendes
estan exemptes en l’Impost sobre Societats, al complir amb els requisits dels art. 6 i 7 de la llei
com rendes i explotacions econòmiques exemptes.

4.5 Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’han registrat pel principi de meritació i s’han imputat en funció de la
corrent real de bens i serveis que representen i amb independència del moment en el que es
produeix la corrent monetària o financera derivada d’ells.

4.6 Provisions i contingències
No s’ha realitzat cap provisió, ja que no han existit successos dels que es pugui derivar perjudicis
patrimonials per a l’Associació en futurs exercicis econòmics.

4.7Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen amb caràcter general,
com a ingressos directament imputats al patrimoni net, i es reconeixen en el compte de resultats
com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses,
derivades de la subvenció, donació o llegat.

4.8 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
No hi ha cap import meritat en concepte de dietes, despeses de representació o altres
remuneracions, pels vocals de la Junta Directiva, al actuar tots ells amb caràcter voluntari.
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5. INMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONS INMOBILIÀRIES
No ha estat necessari comptabilitzar cap correcció valorativa per deteriorament de valor dels
elements de l’immobilitzat material de l’associació.
La composició i evolució de l’immobilitzat material durant l’exercici tancat a 31 de desembre
de 2016, ha estat la següent:

Terrenys i bens naturals
Construccions
Mobiliari
Equips procesos informació

Am.Ac.Construccions
Am. Ac. Mobiliari
Am.Ac.Equips Pr.Informació

Saldo al
31/12/2016
14.969,00 €
67.323,21 €
1.362,49 €
3.692,86 €
87.347,56 €
Saldo al
31/12/2016
27.051,13 €
756,36 €
2.930,92 €
30.738,41 €

Entrades

151,55 €
151,55 €

Entrades
2.019,70 €
130,74 €
689,91 €
2.840,35 €

€

Saldo al
31/12/2015
14.969,00 €
67.323,21 €
1.362,49 €
3.541,31 €
87.196,01 €

€

Saldo al
31/12/2015
25.031,43 €
625,62 €
2.241,01 €
27.898,06 €

Sortides

‐

Sortides

‐

La partida terrenys i bens naturals comprèn un solar de 476 m2 adquirit el 1999, a la població de
La Calamidad, terme municipal de Camoapa (Nicaragua), i el terreny provinent de la cessió de la
Fundació Sant Just Solidari, al carrer Av. de la Indústria 1 ‐5 a Sant Just Desvern.
A la partida Construccions es va incorporar al 2015 el local provinent de la cessió de la Fundació
Sant Just Solidari, al carrer Av. de la Indústria 1 ‐5 a Sant Just Desvern.
Els criteris d’amortització son els següents:
Construccions i bens naturals, a raó del 3% anual, tenint en compte la data d’adquisició del bé.
Mobiliari, a raó del 8% anual, tenint en compte la data de compra del bé.
Equips processos informació, a raó del 25% anual, tenint en compte la data de compra del bé.
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La composició i evolució de l’immobilitzat intangible durant l’exercici tancat a 31 de desembre
de 2016, ha estat la següent:

Aplicacions Informàtiques

Saldo al
31/12/2016
3.146,00 €
3.146,00 €

Saldo al
31/12/2016
Am. Ac. Aplicacions informàtiqu 1.512,50 €
1.512,50 €

Entrades
1.633,50 €
1.633,50 €

Entrades

€

Saldo al
31/12/2015
1.512,50 €
1.512,50 €

€

Saldo al
31/12/2015
1.014,65 €
1.014,65 €

Sortides
‐

Sortides

497,85 €
497,85 €

‐

L’Amortització de l’any salda a valor zero la inversió feta al 2013 en la confecció de la Web
corporativa de l’Associació. Al 2016 es fa una nova actualització de la web, per valor de 1633,50€
que es començarà a amortitzar a l’exercici següent.
Els criteris d’amortització son els següents:
Aplicacions informàtiques, es calcula una amortització al 25% anual, tenint en compte la data de
compra del bé.

6. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA
Aquest exercici 2016 s’ha recaptat en concepte de quotes dels afiliats: 21.533,00€

7. ACTIUS FINANCERS
No en tenim exceptuant els deutes originats de l’activitat pròpia.

8. PASSIUS FINANCERS
No en tenim exceptuant els deutes originats de l’activitat pròpia.
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9. FONS PROPIS
No s’ha produït cap aportació al fons social o a la dotació fundacional durant l’exercici 2016.
Tampoc hi ha hagut cap partida que afecti a reserves.
Els moviments dels fons propis han estat:
Saldo al
31/12/2016
Dotació fundacional
5.504,05
Resultat d'exercicis anteriors
13.294,37
Resultat de l'exercici
59.565,19
Subvencions, donacions i llegats 54.471,65
132.835,26

Augments

Diminucions

‐14.661,31
‐14.661,31

0,00

Saldo al
31/12/2015
5.504,05
13.294,37
74.226,50
54.471,65
147.496,57

No hi ha desemborsaments pendents a la dotació fundacional.

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS
S’ha rebut una subvenció procedent de l’administració local que es considera no reintegrable en
la seva totalitat, i s’ha imputat com a patrimoni net. Aquesta subvenció més les donacions
lliurades per particulars, s’han aplicat en la seva totalitat al compte de resultats de l’exercici
2016. La subvenció rebuda compleix amb el que estipula la norma de valoració 20.ª del PGC 07.
Totes les subvencions i donatius que figuren en el Balanç i Compte de Resultats estan vinculades
directament a les activitats de l’Associació.

11. SITUACIÓ FISCAL
11.1 Impost sobre beneficis
L’Associació s’ha acollit i aplica el règim fiscal contingut en la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
L’Associació, no realitza cap activitat econòmica, i acollint‐se al’art.6 de la llei està exempta en
l’impost sobre Societats de les rendes derivades d’ingressos de subvencions, donacions i
patrocinis rebuts per col∙laborar amb les finalitats de l’entitat, quedant la totalitat de les rendes
de l’Associació exemptes.
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11.2 Altres tributs
Donat que l’Associació s’ha acollit al règim fiscal contingut en la Llei 49/2002,de 23 de desembre,
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, no procedeix per
part de les entitats bancàries retenció alguna sobre els interessos meritats, de tal manera que
es sol∙licita per part de l’Administració Tributària la seva devolució.

12. INGRESSOS I DESPESES
12.1 Òrgans de govern
No hi ha hagut despeses derivades del funcionament, ni bestretes ni crèdits concedits a l’òrgan
de govern de l’entitat.
Tots els components que formen l’òrgan de govern de l’Associació, ho fan de manera
desinteressada i amb caràcter de voluntariat.

12.2 Despeses de personal
No hi ha despeses de personal, tot el personal de l’Associació és voluntari.
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12.3 Ajuts monetaris concedits a les entitats en compliment de les finalitat
pròpies
Les inversions realitzades per aquest concepte pugen a 45.469,49€, i el seu detall es el següent:

Projecte a Gambia
Projectes a Camoapa (Nicaragua)
Projecte Alianzas
Projecte Jove
Projecte Beques
Centro de Desarrollo Infantil
Radio Camoapa
Casa de la Mujer

Total Projectes

1.696,90 €

(1)

43.772,59 €
30.000,00 €
800,22 €
781,98 €
4.949,40 €
2.007,11 €
5.233,88 €

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

45.469,49 €

Es detallen els projectes que s’han realitzat i l’import en euros del que ha suposat cada partida
aquest exercici 2016.
(1) Projecte Gàmbia: Centre de salut sexual i reproductiva
(2) Projecte “Alianzas para el desarrollo socioeconomico en Camoapa”
Enfortiment de capacitats empresarials associatives i cooperatives
Projectes educatius:
(3) Projecte Jove: “Proyecto joven para el desarrollo de la niñez” – pretén iniciar a un grup de
joves en l’educació en el lleure, aplicat a les necessitats de Camoapa
(4) Beques per a alumnes de secundària
(5) Centre Desenvolupament Infantil (CDI) sosteniment i formació d’educadors
Projecte de suport comunitari:
(6) Radio Camoapa: ampliació de la xarxa de comunicadors per les comunitats
(7) La Casa de la Mujer: enfortiment de les dones emprenedores de Camoapa
Per dur a terme tots aquests projectes, no s’ha contractat cap tipus de personal assalariat.
Totes les activitats s’han realitzat a través de persones voluntàries.
El destí de les rendes e ingressos a que es refereix l’article 3.2. de la Llei 49/2002, ha estat la
realització de les finalitats d l’Associació.
El grau de compliment de les finalitats de l’Associació corresponent a les rendes netes
obtingudes en l’exercici han estat del 100% superant el mínim legal del 70%.
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12.4 Altres despeses de l’activitat
Les despeses per aquest concepte pugen a 19.524,28€, i el seu detall es el següent:

Altres despeses de l'activitat
Despeses per col.laboracions
Asodhermu‐ Despeses gestió Contrapart
Reparacions i conservació
Despeses gestió local Av Industria
Primes d'assegurança
Serveis bancaris
Telèfon
Comunicació i sensibilització
Despeses de 25e anniversari
Correus
Altres despeses

19.524,28 €
4.115,01 €
2.282,55 €
388,82 €
514,13 €
654,69 €
275,38 €
714,65 €
1.501,66 €
7.871,08 €
636,99 €
569,32 €

No s’han aplicat correccions valoratives.

12.5 Ingressos de l’exercici
S’ha rebut una subvenció procedent de l’administració local per import de 31.000,00 euros, que
es considera no reintegrable en la seva totalitat, i s’ha imputat com a patrimoni net. Aquesta
subvenció més les donacions lliurades per particulars, s’han aplicat en la seva totalitat al compte
de resultats de l’exercici 2016.
La subvenció rebuda compleix amb el que estipula la norma de valoració 20.ª del PGC 07.
Pel que fa a les donacions, aquest exercici les quotes d’associats han ascendit a 21.533,00€. Pel
concepte d’aportacions esporàdiques, s’han ingressat 1261.96€. I per promocions i captació de
recursos 1.255,33€.
Per altra banda, hi ha hagut uns ingressos especials en aquest exercici, per la celebració del 25e
aniversari de l’entitat, per import de 6.408,63€, que ha servit per a finançar tots els actes
realitzats al llarg de l’any, i cobrir part de les despeses de 7.871,08€
Amb la fusió de la Associació amb la Fundació, aquest any 2016 s’ha comptabilitzat els
rendiments del lloguer del local de l’Avinguda Industria, per un total de 7.800€ anuals.
Totes les subvencions i donatius que figuren en el Balanç i Compte de Resultats estan vinculades
directament a les activitats de l’Associació.
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13. ALTRE INFORMACIÓ
13.2 Operacions amb parts vinculades
No hi ha cap import meritat en concepte de dietes, despeses de representació o altres
remuneracions, per part dels vocals de la Junta Directiva al actuar tots ells amb caràcter
voluntari.

13.3 Canvis dels components de l’òrgan de govern
Durant l’exercici 2016 no s’ha produït cap canvi en els components de l’òrgan de govern..

13.4 Nombre mitjà de persones ocupades
En el curs de l’exercici, el nombre mitjà de persones ocupades, distribuït per categories i
desglossat per sexes, ha estat:

Personal voluntari

òrgan de govern
dones
homes
5
4

altre personal voluntari
dones
homes
4
3

Queda formulada la Memòria Econòmica de l’associació SANT JUST SOLIDARI, a Sant Just
Desvern, 28 de març de 2017.

Lluis Casals i Treserra

M.Angels Estany Rubió

President

Secretaria
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