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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 reduïda dimensió.  

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 
No s’ha produït cap correcció al present exercici 
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3. EXCEDENT DE L’EXERCICI 
El resultat de l’Associació Sant Just Solidari en el present exercici 2021, ascendeix a un import 
positiu de 17.483,96€ 
La proposta d’aplicació de resultats de l’exercici, es la següent: 

Aplicació:       Import: 
A excedents d’exercicis anteriors                                17.483,96€ 

 
 

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. 

 
 

4.7  Subvencions, donacions i llegats 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables que no siguin d’explotació, 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 2021, ha estat la següent: 

 
 
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.    
La partida d’elements de Transport correspon a un tricicle elèctric adquirit per a dur a terme el 
nou projecte de la ONG:  EN BICI SENSE EDAT. Durant l’exercici 2021 s’adquireix un nou tricicle. 
 
Els criteris d’amortització son els següents, tenint en compte la data d’adquisició del be: 
Construccions i bens naturals, a raó del 3% anual. Mobiliari, a raó del 8% anual.  Elements de 
Transport, a raó del 16% anual. Equips processos informació, a raó del 25% anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo al 
31/12/2021

Entrades Sortides
Saldo al 

31/12/2020
Terrenys i bens naturals 14.969,00 €    14.969,00 € 
Construccions 67.323,21 €    67.323,21 € 
Mobiliari 1.362,49 €      1.362,49 €    
Elements de Transport 20.843,55 €    10.302,45 € 10.541,10 € 
Equips i processos informació 4.010,49 €      4.010,49 €    
TOTALS 108.508,74 €  10.302,45 € -  €             98.206,29 € 

Saldo al 
31/12/2021

Entrades Sortides
Saldo al 

31/12/2020
Amort Acum Construccions 37.149,62 €    2.019,70 €    35.129,92 € 
Amort Acum Mobiliari 1.362,48 €      1.362,48 €    
Amort Acum Elem Transport 2.913,18 €      2.491,54 €    421,64 €       
Amort Acum Equips i proc inf 3.692,87 €      3.692,87 €    
TOTALS 45.118,15 €    4.511,24 €    -  €             40.606,91 € 
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La composició i evolució de l’immobilitzat intangible durant l’exercici tancat a 31 de desembre 
de 2021, ha estat la següent: 
 

 
 
 
Les aplicacions informàtiques es corresponen en les inversions fetes en pàgines web.  
 
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 2021 s’ha recaptat en concepte de quotes dels afiliats:  20.105,00€ 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo al 
31/12/2021

Entrades Sortides
Saldo al 

31/12/2020
Aplicacions informàtiques 3.146,00 €      544,50 €      3.690,50 €    
TOTALS 3.146,00 €      -  €              544,50 €      3.690,50 €    

Saldo al 
31/12/2021

Entrades Sortides
Saldo al 

31/12/2020
Amort Acum Aplic Informàt 3.146,00 €      3.146,00 €    
TOTALS 3.146,00 €      -  €              -  €             3.146,00 €    
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9. FONS PROPIS 
No s’ha produït cap aportació al fons social o a la dotació fundacional durant l’exercici 2021. 
Tampoc hi ha hagut cap partida que afecti a reserves. 
 
Els moviments dels fons propis han estat: 
 

 
 
 
No hi ha desemborsaments pendents a la dotació fundacional. 
 

 
10.  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
Totes les subvencions i donatius que figuren en el Balanç i Compte de Resultats estan 
vinculades directament a les activitats de l’Associació. Les subvencions de Capital s’imputen 
cada any a resultats, en funció de la vida útil del be que es subvenciona. 

 
 
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.   
 
 
 
 
 
 

FONS PROPIS Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020

Dotació fundacional 5.504,05 €                5.504,05 €          

Reserves 64.961,74 €             7.618,18 €-                   72.579,92 €       

Resultats negatius d'exercicis ant -  €                              -  €                        

Resultat de l'exercici 17.483,96 €             17.483,96 €                7.618,18 €-            7.618,18 €-          

Subvencions, donacion i llegats 51.446,36 €             4.539,95 €            55.986,31 €       

139.396,11 €          9.865,78 €                   3.078,23 €-            126.452,10 €    

Augments Disminucions
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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; a 
l’exercici 2021 no s’ha produït cap interès bancari, per tant no hi ha hagut retencions. 

 
 

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 62.835,59€, i el seu detall es el 
següent: 

 
 
Es detallen els projectes que s’han realitzat i l’import en euros del que ha suposat cada partida 
aquest exercici 2021: 
 
(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  a Camoapa:  (2 i 3) 
Degut a la situació política existent a Nicaragua, ha estat impossible dur a terme els projectes 
de cooperació habituals amb el nostre poble agermanat de Camoapa. Aquest exercici hem 
començat a donar suport a persones exiliades, i per l’exercici 2022 es potenciarà un projecte 
més elaborat, i amb el suport del Fons Català de Cooperació. 
 
(4)  En Bici Sense Edat: aquest any s’ha refermat aquest projecte al municipi de Sant Just 
Desvern, l’objecte del qual és treure a passejar a persones grans per tal que tornin a gaudir del 
vent a la cara. Aquest projecte requereix de molt voluntariat que estan aportant molta 
activitat a l’entitat.   A banda de les despeses corrents de l’exercici, també s’ha invertit en un 
tricicle nou, de forma que ja disposem de tres tricicles per a fer les sortides. 
 
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 i 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%.    

QUADRE DE PROJECTES 2021

Projecte a Gambia 6.747,86 €    (1)

Projectes a Camoapa (Nicaragua) 6.533,33 €    
Suport a l'exili 1-RC 3.516,09 €        (2)
Suport a l'exili 2-CM 3.017,24 €        (3)

EN BICI SENSE EDAT 15.176,05 €      (4)

Total Projectes 28.457,24 €  
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12.4 Altres despeses de l’activitat 
Les despeses per aquest concepte pugen a 19.072,72€, i el seu detall es el següent:  
 

 
 
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 33.433,00 euros, 
que es considera no reintegrable en la seva totalitat. Aquesta subvenció més les donacions 
lliurades per particulars, s’han aplicat en la seva totalitat al compte de resultats de l’exercici 
2021.  
La subvenció rebuda compleix amb el que estipula la norma de valoració 20.ª del PGC 07. 
 
Aquest any s’ha aplicat a resultats la subvenció de capital rebuda, proporcionalment al termini 
pendent d’amortitzar de l’immoble, per import de 4.539,95€ 
 
Pel que fa a les donacions, aquest exercici les quotes d’associats han ascendit a 20.105,00€. Pel 
concepte d’aportacions esporàdiques, s’han ingressat 1.797,67€. I per promocions i captació 
de recursos 1.882,40€. 
 
Aquest any 2021 s’ha comptabilitzat per rendiments de lloguer del local de l’Avinguda 
Industria, un total de 8.172,00€ anuals.  
 
Totes les subvencions i donatius que figuren en el Balanç i Compte de Resultats estan 
vinculades directament a les activitats de l’Associació. 

 
 

Altres despeses de l'activitat 2021 19.072,72 € 
Despeses per col.laboracions 4.111,50 €   
Despeses gestió Contrapart 9.682,72 €   
Reparacions i conservació 544,50 €       
Despeses gestió local Av Industria 254,64 €       
Primes d'assegurança 702,31 €       
Serveis bancaris 120,00 €       
Telèfon i internet 921,74 €       
Comunicació i sensibilització 1.295,06 €   
Correus 778,05 €       
Altres despeses 662,20 €       
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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 2021 s’ha renovat la junta 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: 
 
 

 
 
 
 
Queda formulada la Memòria Econòmica de l’associació SANT JUST SOLIDARI, a Sant Just 
Desvern, 28 de març de 2022. 
 

 
 
 
 
 

Lluis Casals i Treserra                                                             M.Angels Estany Rubió 

President                                                                                  Secretaria 

altre personal voluntari
dones homes dones homes

Personal Voluntari 5 5 33 52

òrgan de govern


