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Memòria simplificada  de l’exercici 2012 Signatures 

 

Associació: 
 

Associació Catalana per la Infància Maltractada  
ACIM 

NIF: G 58711037 Unitat monetària: Euro 
 
 

1. Activitat de l’entitat 
 
L’Entitat ACIM nomes disposa d’un centre de treball situat al carrer Nàpols, 137, 3r 1a de la ciutat de 
Barcelona (08013) i la seva àrea geogràfica d’actuació es Catalunya. 
 
L’Associació Catalana per la Infància Maltractada-ACIM, és una organització que vetlla pels drets i 
les necessitats dels infants, en tant que aquests són reconeguts com a subjectes de drets i 
responsabilitats. L'ACIM promou actuacions adreçades a prevenir i pal·liar les situacions de 
maltractaments infantils i a promoure activament el coneixement i la defensa dels drets de la 
infància. 

Som una associació sense afany de lucre, inscrita en el Registre d'Associacions del Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el codi 9664 / B i declarada d'utilitat pública pel Ministeri 

de l'Interior d'Espanya al desembre de 2006. 

Formen part de l’ACIM professionals i institucions de diverses disciplines (assistents socials, 

metges, educadors, juristes, mestres, pedagogs, psicòlegs, infermeres...) que tenen relació directa o 

indirecta amb la infància i l’adolescència amb l’objectiu de posar en comú bones pràctiques i 

promoure el treball en xarxa des dels diversos àmbits. 

La nostra organització és independent  i es finança exclusivament a través de les quotes dels seus 
associats i associades, donacions particulars, i els ajuts d’altres institucions públiques i privades per 
a la realització de projectes. 
 
Els nostres objectius estatutaris i, per tant, el nostre mandat fonamental són els següents: 
 

 Suscitar, promoure i coordinar estudis i investigacions sobre la infància maltractada o en 
situacions de risc. 

 Esdevenir un espai que faciliti la confrontació d’idees, experiències i coneixements, des de 
l’òptica de cada disciplina. 

 Fer propostes de formació adreçades a totes les persones interessades. 

 Recopilar tota mena de documentació, bibliografia i dades sobre la incidència dels 
maltractaments. 

 Dialogar permanentment amb les diferents institucions respecte el tractament infantil, a la 
prevenció dels maltractaments, així com relacionar-se amb altres associacions nacionals i 
internacionals. 

 Participar en les campanyes de sensibilització sobre la realitat dels maltractaments als 
infants. 

 Donar suport i oferir col·laboració als diferents professionals del món de la infància que es 
troben davant de situacions de maltractaments. 

 Promocionar i coordinar esforços encaminats a la defensa de la infància i en el 
desenvolupament de polítiques i recursos que promoguin el bon tracte. 

 Denunciar públicament les situacions inadmissibles per als nens i nenes. 

 Desenvolupar programes, serveis i activitats d’intervenció directa en benefici de la infància 
maltractada i de les seves famílies. 

 Realitzar programes, serveis i activitats de cooperació internacional relacionats amb la 
infància. 
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Activitats, usuaris i beneficiaris:   
 
La nostra Associació desenvolupa nombrosos programes i activitats que inclouen diferents aspectes 
d’una mateixa problemàtica, per proporcionar la integralitat necessària i suposen respostes 
específiques i especialitzades dins el marc d’una intervenció única. 
 

Relacions Institucionals i treball en xarxa:  

 Participació en la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil 
(FAPMI):  

L’ACIM es membre, des de la seva constitució el 1990, de la FAPMI, que inclou actualment, onze 
associacions presents a tot l’Estat Espanyol.  Durant l’any 2012,  l’ACIM  ha participat activament en 
el disseny del seu Pla estratègic, ha realitzat aportacions per la implementació de la III Campanya 
estatal contra el Maltractament Infantil i ha facilitat assessorament i orientació professional, tant 
presencialment a la seu de Madrid com des de Catalunya. 
     

 Participació en la Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC):  
Tant mateix, l’ACIM ha mantingut durant l’any 2012, el seu nivell de participació activa en la Taula 
per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) que va contribuir a crear, l’any 2007, amb 
l’objectiu de promoure els drets dels infants i els adolescents reconeguts a la Convenció sobre els 
Drets de l’Infant de 1989.   
.   

 Participació en entitats de segon nivell representatives: 
L’ACIM forma part de la Federació Catalana de Voluntariat Social com a membre de la unitat 
territorial de Barcelona i ha participat en el seu programa, Guanyem-hi tots! d’intercanvi de recursos 
procedents del sector empresarial. A nivell estatal, l’ACIM participa en les activitats de la Plataforma 
Estatal d’ Organitzacions de la Infància (POI), i té representació en grups i subgrups de treball de 
l'Observatori Estatal de la Infància del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Tant mateix, 
l’entitat ACIM, ha participat activament en qualitat de vocal, en els Plenaris de l’Observatori dels 
Drets de la Infància de Catalunya, creats amb l’objectiu de promoure la divulgació dels Drets 
reconeguts als infants i als adolescents, els estudis sobre les necessitats i condicions de vida, i 
l’adequació de l’ordenament jurídic i elaborar propostes d’actuacions per a organismes competents 
de la Generalitat en matèria de protecció, provisió, prevenció i de participació infanto juvenil.  
 

 Aportació de propostes de treball i activitats de caire legislatiu: 
L’ACIM ha col·laborat en la formulació de diferents propostes, que finalment es van tenir en compte 
per a la redacció de la Llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la Infància i en 
l’Adolescència aprovada en el Parlament de Catalunya al 2010. De forma complementària, s'ha 
contribuït, mitjançant els convenis de col·laboració amb The Body Shop, amb la participació a la 
Xarxa Catalana sobre la Tracta de Persones i amb l’aportació de comentaris als diferents articulats 
previs del text definitiu, a la proposta de Reforma del Codi Penal. Aquesta última, entrada en vigor al 
mes de desembre de 2010, ha inclòs part de les revindicacions històriques de l’ACIM com són la 
tipificació de la figura del client de prostitució infantil i la inclusió del delicte de tràfic i tracta de 
persones amb fins d'explotació sexual.  

 

Programa OBRE BÉ ELS ULLS 

Amb la cobertura d’aquest programa, l’ ACIM desenvolupa diferents activitats de sensibilització i 

prevenció del maltractament infantil, adreçades a col·lectius que van des dels mateixos infants i 

adolescents, als professionals que hi treballen, a les famílies, a l’administració i a la societat en 

general. 

Projecte Comunica’t amb Seguretat / Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).  

L’ACIM desenvolupa a Catalunya, el Projecte “Comunica't amb seguretat”, amb l'objectiu de 
promoure un ús segur i responsable de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), 
entre els infants i adolescents, les seves famílies i els seus educadors. Degut a la creixent presència 
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en tots els àmbits socials, és fonamental 
preservar els drets dels menors a l'accés a la comunicació, la informació, a la lliure associació i al 
respecte a la pròpia intimitat. En el marc d’aquest projecte, els nens/es i joves prenen consciència 
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dels possibles riscos i els pares, mares i educadors es devetllen respecte a la necessitat 
d'acompanyar a infants i adolescents en la seva vivència del món digital. S’han dut a terme durant 
l’any 2012 uns tallers adreçats a nens/es i adolescents i uns altres adreçats a pares, mares, mestres 
i educadors, amb la idea de donar eines a uns i altres per aconseguir un aprenentatge d'ús 
autònom, segur i responsable en el món de les TIC. S’han realitzat entre Gener i Desembre de 
2012, 57 tallers sobre navegació segura a Internet  “Comunica’t amb Seguretat”, portats a terme, 
amb un total de 1.317 beneficiaris directes (infants, adolescents, educadors/es) i 2 tallers per a 
pares/adults amb 14 beneficiaris (pares/mares i educadors/es).  

Amb la implantació de les TIC a les escoles de Catalunya , s’ha detectat la necessitat imperativa 
d’incloure els continguts dels tallers relatius a un ús segur i responsable de les TIC dins dels PAT 
(Plans d’Acció Tutorial) dels centres educatius. l’ACIM realitza sessions formatives als 
educadors/tutors i dóna els recursos i materials necessaris, partint de l’experiència institucional en 
aquest àmbit. D’aquesta manera, es facilita que  infants i adolescents, aprenguin les pautes de 
seguretat que cal tenir present en fer ús de les TIC a través d’un treball continuat que es pot 
propiciar des de l’escola. 
 
 
Projecte “LA TRACTA ESCLAVITZA,  LA LLIBERTAT ÉS UN DRET, TRACTA DE VEURE-HO” 
En conveni amb Metges del Món de Catalunya, s'ha dut a terme , en el període 2010-2012, una 
sèrie de cicles de cinefòrum per sensibilitzar a la ciutadania sobre la gravetat del tràfic i tracta de 
persones, nens/es, adolescents i joves, sobretot dones amb la finalitat d'explotació sexual comercial. 
Amb això es pretenia arribar a sensibilitzar tant als professionals en formació, en universitats (UdL, 
UAB, UB, URV), escoles d'adults (Sant Boi de Llobregat, Badalona), Instituts de Formació 
Professional amb CFGS de la família de Serveis a la Comunitat (Barcelona). També s'ha actuat per 
sensibilitzar a la població en general, per apropar-nos al “possible usuari”, sent aquesta la principal 
raó per a la realització dels cicles de cinefòrum en centres cívics de diverses poblacions. De forma 
paral·lela als cinefòrums va tenir lloc l'exposició "Dones de vida alegre?" que va ser visitada per 580 
persones. 
 
 
CAMPANYA “UN DE CADA CINC” 
Des de 2011 ens hem adherit a la Campanya del Consell d'Europa “Un de cada cinc”, amb l'objectiu 
de sensibilitzar a la població que pot actuar de forma preventiva (pares, mestres i educadors), donat 
que a Europa, i també a Catalunya, un 23% de noies i un 17% de nois, des de molt primerenca edat 
sofreixen un abús sexual infantil (ASI) i que en 8 de cada 10 ocasions l’abusador pertany a l'entorn 
familiar o és algun conegut en què el nen/a hauria de poder confiar. La voluntat de prevenció 
d'aquesta situació ens ha portat a organitzar la Campanya a partir de la sensibilització de 
comandaments intermedis (inspecció d'educació, EAPs, AMPAs) al món de l'ensenyament reglat, 
amb les presentacions portades a terme a Barcelona, Lleida, Vielha, Girona i Tarragona.  
La Campanya segueix oberta, i durant l'any 2013 continuarem amb les presentacions de la 
Campanya als diferents SSTT d’Ensenyament als quals no es va arribar en el 2012 (Barcelona 
Comarques, Barcelonès, Catalunya Central, Terres d’Ebre, Vallès Occidental, Vallès Oriental) i 
continuar els seminaris de formació permanent per a mestres, professors i serveis socials de base, a 
fi de potenciar el treball en xarxa i donar a conèixer el RUMI. 
 

Programa ACULL - Servei integral i multidisciplinar d’orientació i atenció a 
Infants i adolescents, professionals i famílies:  

És un servei especialitzat, gratuït, format per professionals de diversos àmbits (psicòlegs, advocats, 
pediatres, psicopedagogs).... d’assessorament i orientació per a infants, adolescents i famílies amb 
dificultat psicosocial que han patit situacions de maltractament o són en risc de patir-les en el futur. 
També es pretén prestar l’atenció necessària a infants i adolescents  amb actituds agressives i 
d’assetjament envers els seus companys, sensibilitzar la comunitat educativa amb especial 
incidència en els infants i adolescents sobre la realitat dels maltractaments infantils i dels drets 
fonamentals de la Infància  i de l’Adolescència, formar i assessorar els professionals de la xarxa 
pública d’atenció i intervenció en matèria de maltractaments infantils i situacions de violència envers 
els infants i adolescents, prestar l’atenció necessària a les famílies d’aquestes víctimes i agressors i 
orientar-los cap a aquells recursos que es considerin necessaris en funció de la problemàtica 
detectada. 

L’espai ACULL s’ha articulat amb vocació de servei públic i universal, sense cap contraprestació 
econòmica o material per part dels usuaris, en el qual s’atenen totes les demandes possibles en 
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funció dels recursos disponibles, i amb la voluntat de plena col·laboració de treball amb la xarxa  
pública existent de serveis d’atenció social. En aquest sentit, el Servei no pretén substituir altres 
recursos existents, sinó reforçar-los i complementar-los amb una sèrie de característiques pròpies 
específiques. 

Els objectius que s’han treballat durant el 2012: 

 Prestar l’atenció necessària a infants i adolescents víctimes de qualsevol forma de 
maltractament. 

 Prestar l’atenció necessària a infants i adolescents  amb actituds agressives i d’assetjament 
envers els seus companys. 

 Prestar l’atenció necessària a les famílies d’aquestes víctimes i agressors i orientar-los cap 
a aquells recursos que es considerin necessaris en funció de la problemàtica detectada. 

 Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la realitat dels maltractaments infantils i dels drets 
fonamentals de la Infància  i de l’Adolescència, amb especial incidència en els infants i 
adolescents 

 Formar i assessorar els professionals de la xarxa pública en matèria d’atenció i intervenció 
en situacions de maltractaments infantils i  de violència envers els infants i adolescents. 

 Proporcionar informació i orientació especialitzada a totes aquelles persones que s’adrecin a 
l’Associació amb demandes relacionades amb els maltractaments infantils. 

 Prestar el suport i l’assessorament necessaris a tots aquells professionals i institucions que 
s’adrecin a l’Associació en relació amb aquestes problemàtiques. 

 
Durant l’any 2012, les persones beneficiaries del programa han estat les següents: 

ANY  
Núm. expedient 

Núm. infants i 
adolescents Núm. adults 

Núm. 
professionals TOTAL 

2007 7 10 5 6 21 

2008 24 28 25 12 65 

2009 55 71 55 39 165 

2010 60 60 61 37 158 

2011 55 54 52 34 140 

2012 64 79 62 87 228 

  265 302 260 215 777 

 

 
Centre d’Informació i Recursos  (CIR) 
L’ACIM compta amb una extensa biblioteca en format paper i en format digital, sobre els Drets de la 
Infància i el Maltractament Infantil. Disposa també d’un fons especialitzat en Explotació Sexual 
Comercial Infantil amb molt material inèdit a Espanya, provinent de les nostres contraparts a 
l’estranger. Al finalitzar l’any 2010, l’arxiu documental  es va allotjar a l’espai cedit al Monestir de les 
Avellanes (Lleida) amb la finalitat de classificar, conservar i gestionar segons pautes professionals 
de biblioteconomia el conjunt d’elements bibliogràfics disponibles. L’arxiu especialitzat sobre 
maltractaments, actualment  a la seu de l’ACIM a Barcelona, s’ha vist augmentat amb la donació de 
la família d’en Toni Inglès. 
 
 
Els recursos de l’entitat ACIM, disponibles a la xarxa visitats per a prop 20.000 persones han estat: 
 

 Web genèric de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada http://www.acim.cat 

 Butlletí informatiu destinat a les sòcies i socis de l’ACIM.  

 Blog del Projecte Comunica’t amb seguretat http://blog.acim.cat/ des del 15 de setembre de 
2010 

 Web específic del programa ACULL : http://www.acull.org/ 

 Web Específic d’Ecpat España http://www.ecpat-esp.org/ 

 Web Específic de la xarxa internacional ECPAT http://www.ecpat.net/EI/index.asp 

http://www.acim.cat/
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 Web Específic de l’Organització Codi de Conducta per a la protecció dels infants i dels 
adolescents de l’explotació sexual en el turisme i en els viatges http://www.thecode.org/ 

 
 

Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’interès general. 

Entitat Pública 

 
Import de la subvenció o dels 

ajuts otorgats i Programa 
finançat 

 

Confirmació d’Interès General 

 
Ajuntament de Barcelona  

 
2.250, 00 €  
“Comunica’t amb Seguretat” 
any 2012. Promoure un ús 
segur i responsable de les 
Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC), entre 
els infants i adolescents, les 
seves famílies i els seus 
educadors.   

Subvenció otorgada per 
l’Àrea de Qualitat de Vida i 
Esports, dedicada a atendre 
les necessitats bàsiques de la 
ciutadania i garantir la seva 
autonomia personal al llarg 
del cicle de vida. Les 
perspectives de gènere i 
d’interès general i social 
estan plenament integrades 
en les seves actuacions. 

 
Ministerio de Sanidad y 
Política Social e Igualdad en 
la seva Convocatòria IRPF 
2011 

 
57.992, 00 €.  
ACULL “Servei integral 
multidisciplinar d’atenció i  
orientació a infants, 
adolescents, víctimes de 
maltractament i les seves 
famílies”.  

Ministeri responsable de la 
supervisió de la Llei contra la 
Violència de Gènere, la lluita 
contra la Tracta de persones, 
l’atenció al col·lectius en 
situació o en risc de patir 
exclusió social. El Programa 
IRPF es destina integrament 
al suport d’activitats d’interès 
social a tot l’Estat espanyol. 

 
Diputació de Barcelona.Àrea 
de Benestar Social  

 
4.582,89 €.  
“Comunica’t amb Seguretat” 
any 2012. Promoure un ús 
segur i responsable de les 
Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC), entre 
els infants i adolescents, les 
seves famílies i els seus 
educadors.   

Subvenció atorgada per 
l’Àrea de Gerència de 
Benestar Social, Àrea 
d’atenció a les persones de la 
Diputació de Barcelona, 
dedicada a atendre les 
necessitats bàsiques de la 
ciutadania i garantir la seva 
autonomia personal al llarg 
del cicle de vida. Les 
perspectives de gènere i 
d’interès general i social 
estan plenament integrades 
en les seves actuacions.  

 

Accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 

dones i homes durant l’any. 

En totes les activitats de l’ACIM, es considera la perspectiva de gènere des de la superació de les 
desigualtats com a mitjà per a la lluita contra la discriminació i la violència. El respecte als drets dels 
infants i dels adolescents aborda sistemàticament la protecció dels col·lectius més vulnerables, tant 
des de la protecció de les funciones inherents a la marentalitat, la lluita contra les diferents formes 
de discriminació de gènere que afectin el correcte desenvolupament dels menors afectats, 
l’aprenentatge del bon tracte i la prevenció de les actituds agressives entre iguals i com, finalment, el 
foment de l'equiparació de tracte entre homes i dones mes enllà de la seva majoria d'edat. Lluitar 
contra el maltractament infantil implica generar processos participatius en el desenvolupament de 
les nostres accions. L’apoderament de la població infantil ha d’implicar per tant accions que 
potenciïn i reforcin la població infantojuvenil femenina.  
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2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel: 

 
Els comptes anuals són una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l’Associació, i es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i les normes que s’estipulen 
en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les 
Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  

 

2. Principis comptables:  
 
Els comptes anuals s’han elaborat a partir dels registres i principis comptables, aplicant les 
disposicions legals vigents en matèria comptable, establertes al Decret 295/2008, de 23 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions. 
  

No s’han produït raons excepcionals que justifiquin la no aplicació d’un principi contable obligatori. 

 
 

3. Comparació de la informació: 
 
La informació es mostra comparativa per a l’exercici actual i per a l’exercici anterior, per a cada un 
dels apartats de la memòria susceptibles d’ésser comparatius. 
 
 

4. Agrupació de partides: 
 
A l'efecte de facilitar la comprensió del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis 
en el patrimoni net, aquests estats es presenten de forma agrupada, recollint-se les anàlisis 
requerides en les notes corresponents de la memòria. 
 

5. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

a) No hi ha canvis en cap estimació comptable que siguin significatius i que afectin l’exercici actual 
o exercicis futurs. 

b) La direcció de l’Associació no coneix l’existència d’incerteses importants relacionades amb 
esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes raonables sobre la possibilitat que 
l’Associació segueixi funcionant amb normalitat. 

 

6. Canvis en criteris comptables: 

Durant l’exercici, no s’ha aplicat cap ajustament per canvis en criteris comptables. 

 

7. Correcció d’errors: 

Durant l’exercici s’han traspassat del compte de subvencions a romanent la quantitat corresponen a 
subvencions traspassades al resultat de l’exercici que corresponen a l’any anterior. 
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3. Aplicació de resultats 
 

La proposta a l’aplicació de resultats es la següent: 
 

Base de repartiment 
2012                          2011 

 

Excedent de l’exercici 
 

  3.866,13                     16.190,87 

Total base de repartiment=Total aplicació   3.866,13                      16.190,87 

Distribució 2012                          2011 

A fons dotacional/fons social 
A fons especials 
A romanent 
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries 
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 
 

 
 
  3.866,13                      16.190,87 
 
 
 
 

 
Total aplicació=Total base de repartiment 
 

  3.866,13                      16.190,87 

   

 

4. Normes de registre i valoració 

Els criteris comptables aplicats en relació a les diverses partides són els següents: 

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 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’empresa no hi ha hagut immobilitzats intangibles amb una vida útil indefinida. 

 

2.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. 
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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 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. 

 

3.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 
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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. 

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 compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi meritat, aplicant el mètode del tipus 
d’interès efectiu.  

 

4.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.  

 

5.Actius financers i passius financers 

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’associació 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’associació 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 
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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’associació, 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’associació 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. 

- Passius financers mantinguts per negociar: L’associació 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. 

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. 
 

L’empresa 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’empresa 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. 
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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. 

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 
utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends quan s’ha declarat el dret del soci a 
rebre’l.  

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.  

 

6.Valors de capital propi en poder de l’associació 

L’import dels instruments de patrimoni propi s’ha registrat al patrimoni net com una variació de fons 
propis. Les despeses derivades de les transaccions amb instruments de patrimoni propi s’han 
registrat contra el patrimoni net amb menys reserves, però en els casos en què hi ha despeses 
derivades d’una transacció de la qual s’hagi desistit, s’han reconegut al compte de pèrdues i guanys. 

 

7.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. 

 

8.Transaccions en moneda estrangera 

La valoració inicial de les transaccions en moneda estrangera s’ha dut a terme aplicant a l’import en 
moneda estrangera el tipus de canvi utilitzat en les transaccions amb lliurament immediat entre 
ambdues monedes a la data de la transacció. S’ha emprat la mitjana del tipus de canvi del període 
(com a màxim mensual) per a totes les transaccions que han tingut lloc durant aquest interval. 
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Per a la valoració posterior de les transaccions en moneda estrangera s’han distingit dues 
categories principals: 

Partides monetàries: al tancament de l’exercici, s’han valorat aplicant el tipus de canvi de 
tancament. Les diferències de canvi que s’han originat, tant positives com negatives, s’han 
reconegut al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual han sorgit. 

Partides no monetàries valorades a cost històric: s’han valorat aplicant el tipus de canvi de la data 
de la transacció. Quan un actiu denominat en moneda estrangera s’ha amortitzat, les dotacions a 
l’amortització s’han calculat sobre l’import en moneda funcional aplicant el tipus de canvi de la data 
en la qual es va registrar inicialment. La valoració obtinguda mitjançant aquest mètode no ha 
superat, en cap cas, l’import recuperable en cada tancament posterior. 

Partides no monetàries valorades a valor raonable: S’han valorat aplicant el tipus de canvi de la data 
de determinació del valor raonable, i al resultat de l’exercici s’ha registrat qualsevol diferència de 
canvi inclosa a les pèrdues o guanys derivats de canvis en la valoració.  

 

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’associació 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.  

 

10.Ingressos i despeses 

Els ingressos s’han reconegut com a conseqüència d’un increment dels recursos de l’associació 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’associació 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’associació 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.  

 

11.Provisions i contingències 

L’associació ha reconegut com a provisions tots els passius que, a més de complir la definició i els 
criteris de registre comptable que estableix el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat 
indeterminats respecte al seu import o a la data en la qual es cancel·laran.  Les provisions s’han 
determinat mitjançant una disposició legal, contractual o per una obligació implícita o tàcita.  

Les provisions s’han valorat 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 l’obligació a un tercer, i els 
ajustaments que han sorgit per l’actualització de la provisió s’han registrat com a despesa financera 
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a mesura que s’han anat reportant.   En els casos de provisions amb un venciment igual o inferior a 
un any, no s’ha aplicat cap tipus de descompte.  

 

12.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. 

 

13.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.  
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5 i 6. Immobilitzat material i intangible e 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: 

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

Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries 

19 29 39 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 
ANTERIOR             

9200 0,00 37.077, 31 0,00 

(+) Entrades 9201 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides 9202 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 
ANTERIOR 

9203 0,00 37.077, 31 0,00 

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EXERCICI ANTERIOR 

9204 0,00 37.077, 31 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 9205 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 

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO 
FINAL EXERCICI ANTERIOR 

9208 0,00 37.077, 31 0,00 

E) CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORAMENT, SALDO INICIAL 
EXERCICI ANTERIOR 

9209 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per 
deteriorament reconegudes en el període 

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 
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Els moviments durant l’exercici anterior 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: 

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

Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries 

19 29 39 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 
ANTERIOR             

920
0 

0,00 37.077, 31 0,00 

(+) Entrades 
920
1 

0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides 
920
2 

0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 
ANTERIOR 

920
3 

0,00 37.077, 31 0,00 

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EXERCICI ANTERIOR 

920
4 

0,00 29.044,40 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 
920
5 

0,00 8.032,91 0,00 

(+) Augments per adquisicions o 
traspassos 

920
6 

0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o 
traspassos 

920
7 

0,00 0,00 0,00 

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO 
FINAL EXERCICI ANTERIOR 

920
8 

0,00 37.077, 31 0,00 

E) CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORAMENT, SALDO INICIAL 
EXERCICI ANTERIOR 

920
9 

0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per 
deteriorament reconegudes en el període 

921
0 

0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de correccions valoratives per 
deteriorament 

921
1 

0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o 
traspassos 

921
2 

0,00 0,00 0,00 

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

921
3 

0,00 0,00 0,00 

 

L’Associació no té immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida. 

L’Associació no té inversions immobiliàries existents al balanç.  

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. 

 

7. Béns del patrimoni cultural 

Durant l’exercici 2012, no hi ha  béns del patrimoni cultural. 
 
 

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
1. Informació sobre els arrendadors  

 
L’Entitat ACIM no ha estat arrendadora durant l’exercici 2012.  
 
2. Informació dels arrendataris  
 
Les quotes d’arrendament de l’Entitat ACIM durant l’exercici 2012 corresponen a l’arrendament de la 
seu social i domicili fiscal de l’Associació situat al carrer Nàpols 137, 3r 1a de Barcelona,  
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reconegudes com a despeses figuren en el subgrup Arrendaments i Cànons amb un import de 
11.462,60€ i desglossades en pagaments mensuals al inici del mes en curs.  
 
Una descripció dels acords significatius d’arrendament:  
 El 28 de desembre de 2010, l’entitat ACIM va celebrar un nou contracte d’arrendament amb un 
termini de vigència de 5 anys i venciment al mes de desembre de 2015, d’un local destinat a ser la 
nova seu social de l’organització a partir del mes de gener de 2011, considerant anualment les 
clàusules d’actualització indicades en la normativa corresponen com l’aplicació a cada exercici del 
increment de l’Índex de Preus de Consum (IPC). Les oficines administratives estan situades al 
Carrer Nàpols 137, 3r 1a de la ciutat de Barcelona (08013). 
 
L’Entitat ACIM no ha contret cap subarrendament operatiu. 
 
 

9. 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 es resumeixen a 
la taula següent: 

a) Actius financers a llarg termini, llevat de les inversions en el patrimoni  

 

CLASSES 

Exercici actual 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatiu
s de deute 

Crèdits, 
derivats i 
altres 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Actius financers mantinguts 
per negociar 

93
06 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 
amortitzat 

93
07 

0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 

Actius financers a cost 
93
08 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
93
05 

0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 

 

 

b) Actius financers a curt termini, llevat de les inversions en el patrimoni 

 

CLASSES 

Exercici actual 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatiu
s de deute 

Crèdits, 
derivats i 
altres 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Actius financers mantinguts 
per negociar 

93
16 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 
amortitzat 

93
17 

0,00 0,00 75.056,88 75.056,88 

Actius financers a cost 
93
18 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
93
15 

0,00 0,00 75.056,88 75.056,88 
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Els moviments durant l’exercici anterior 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  es 
resumeixen a la taula següent: 

a) Actius financers a llarg termini, llevat de les inversions en el patrimoni  

 

CLASSES 

Exercici anterior 

Instrument
s de 
patrimoni 

Valors 
representat
ius de 
deute 

Crèdits, 
derivats i 
altres 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Actius financers mantinguts 
per negociar 

93
06 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 
amortitzat 

93
07 

0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 

Actius financers a cost 
93
08 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
93
05 

0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 

b) Actius financers a curt termini, llevat de les inversions en el patrimoni 

 

CLASSES 

Exercici anterior 

Instrument
s de 
patrimoni 

Valors 
representat
ius de 
deute 

Crèdits, 
derivats i 
altres 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Actius financers mantinguts 
per negociar 

93
16 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 
amortitzat 

93
17 

0,00 0,00 88.988,30 88.988,30 

Actius financers a cost 
93
18 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
93
15 

0,00 0,00 88.988,30 88.988,30 

 
 
 

1. Entitats del grup, multigrup i associades 
 
L’Associació  no posseeix participació, ni directament ni indirecta, sobre altres empreses amb 
percentatges de participació superiors als mínims establerts. No existeixen persones o entitats que 
participin en el capital de l’Associació o bé aquestes participacions no arriben als mínims exigibles 
per a ser declarats.  
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2. Usuaris i altres deutors:  

Compte  

 

Saldo 

inicial 

Entrades Sortides Saldo final 

USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES 
ACTIVITATS   

 

    

412 FUND LA CAIXA 
440 SOCIS INSTITUCIONALS 

444 SOCIS INDIVIDUALS 
4708.5 GENE ACC SOCIAL DGAIA 
4708.9 MINIST. POL. SOCIAL E IGUALDAD 

4708.10 DIPUTACIO BCN 
4708.11 UE LEONARDO 
4708.13 AJUNTAMENT BCN 

 

         0,00 
         0,00 

         0,00 
  4.264,00    
74.192,00 

  6.900,29 
         0,00 
         0,00 

  

  1.000,00 
  2.616,00 

  8.340,00 
        0,00 
57.992,00 

  4.582,89 
  4.000,00 
  2.250,00 

 

  1.000,00 
  3.036,00 

  8.340,00 
  4.264,00 
74.192,00 

  6.900,29 
  4.000,00 
  2.250,00 

         0,00 
     420,00 

         0,00 
         0,00 
57.992,00 

  2.291,44 
         0,00 
         0,00 

SALDO TOTAL  85.356,29 80.780,89 103.982,29 60.703,44 

 

3. Altre tipus d’informació: 
 
L’Entitat ACIM per l’exercici 2012 no ha viscut cap circumstància de caràcter substantiu que afecti 
els actius financers. 
 
 
 

10. 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 

Exercici actual 
Deutes amb 
entitats de 
crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Passius financers a cost amortitzat 941
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

941
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
941
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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b)Passius financers a curt termini 

 
 

 

CLASSES 

Exercici actual 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 

negociables 
Derivats i 
altres TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Passius financers a cost amortitzat 941
4 

0,00 0,00 6.795,70 6.795,70 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

941
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
941

3 
0,00 0,00 6.795,70 6.795,70 

 

A la taula següent es resumeixen els moviments de l’exercici anterior 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 

Exercici anterior 
Deutes amb 
entitats de 
crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Passius financers a cost amortitzat 941
4 

0,00 0,00 348,65 348,65 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

941
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
941
3 

0,00 0,00 348,65 348,65 

 

 

b) Passius financers a curt termini 

 
 

 

CLASSES 

Exercici anterior 
Deutes amb 
entitats de 
crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Passius financers a cost amortitzat 941
4 

0,00 0,00 24.254,60 24.254,60 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

941
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
941
3 

0,00 0,00 24.254,60 24.254,60 
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A la taula següent es detalla l’import dels deutes que vencen en cadascun dels cinc anys següents i 
de la resta, fins al seu venciment: 

 

 

11. Fons propis  
 

MOVIMENTS DE LES PARTIDES DEL BALANÇ 

FONS PROPIS Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

  I.    Dotació fundacional/Fons social.     

1. Dotació fundacional/Fondo social. 30.241,30 0 0 30.241,30 

2. (Dotació fundacional no exigit/Fons social no exigit). 0 0 0 0 

 II.    Reserves voluntàries. 0 0 0 0 

III.   Reserves especials. 0 0 0 0 

 IV.   Remanent    19.562,88 16.190,87 0 35.753,75 

  V.   Excedents d’exercicis anteriors. 0 0 0 0 

 VI.  Excedent de l’exercici. 0 3.866,13 0 3.866,13 

TOTALS 49.804,18 20.057,00 0 69.861,18 

 

12. Subvencions, donacions i llegats 
 
L’import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats ve desglossat en la següent 
taula:  
 

Compte 
 

Saldo inicial Augment Disminucions Saldo final 

SUBVENCIONS, DONACIONS I 
LLEGATS DE CAPITAL  
Subgrup 130 
 
Total 
 
 
SUBVENCIONS DONACIOS I 
LLEGATS IMPUTATS EN EL 
COMPTE DE RESULTATS  
 
Subgrup 725 
Subgrup 727 

 
 
0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
0,00 
0,00 
 
 

 
 
64.824,89 
 
64.824,89 
 
 
 
 
 
 
64.824,89 
22.672,06 
 
 

 
 
64.824,89 
 
64.824,89 
 
 
 
 
 
 
0,00 
0,00 
 
 

 
 
0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
64.824,89 
22.672,06 
 
 

  Venciment en anys 
  Un Dos Tres Quatre Cinc Més de 5 TOTAL 
  1 2 3 4 5 6 7 
Deutes amb entitats de 
crèdit 9420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors per 
arrendament financer 9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres deutes 9422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deutes amb emp. grup i 
associades 9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials no 
corrents 9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials i 
altres comptes a pagar: 9425 6.795,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.795,70 

     Proveïdors 9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Altres creditors 9427 6.795,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.795,70 
Deutes amb 
característiques 
especials 

9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9429 6.795,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.795,70 
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Total 
 
0,00 

 
87.496,95 

 
0,00 

 
87.496,95 

 

 

En el compte 130 figuren els imports següents:  

 Sector Públic, Administració Central:    
La subvenció atorgada pel Ministerio de Sanidad, Política Social i Igualtat a l’Entitat ACIM en el marc 
de la Convocatòria IRPF 2011 (a executar durant l’any 2012) per un import total de 57.900,00 € 
L’entitat sol·licitant ha estat la Federació d’Associacions per a la Prevenció del Maltractament Infantil 
FAPMI amb número de NIF G79986493 amb domicili al carrer Delicias 8 de Madrid (28045)  
Aquest ajut es destina a diferents programes:  

 Projecte ACULL: Servei d’orientació i atenció de infants i adolescents víctimes de 
maltractaments infantils, les seves famílies i professionals per un import de 57.992,00 € 

 

 Sector Públic: Administracions locals:  
 La subvenció de l’àrea de Gerència de Benestar Social, àrea d’atenció a les persones 

de la Diputació de Barcelona pel projecte “COMUNICA’T AMB SEGURETAT” per un 
import de 4.582,89 €.  

 La subvenció de l’àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l’Ajuntament de 
Barcelona destinada al projecte “COMUNICA’T AMB SEGURETAT” per un import total 
de 2.250,00€ 

 
 
En la següent taula passem a detallar la informació sobre els donatius rebuts per part del sector 
privat i de particulars destinats al conjunt d’activitats desenvolupades per l’Entitat ACIM 
 
Donatius afectats a l’activitat:  
 

 
Subgrup 

 
Entitat finançadora Import 

Anàlisi i destinació dels 
ingressos 

 
 
 

 
Donatius 
generals 

Donatius per socis 
institucionals 

3.036,00€ 
Per a la realització d’activitats de 

l’Entitat ACIM a favor de la 
Infància i de l’Adolescència 

Donatius per socis 
individuals 

8.340,00€ 
Per a la realització d’activitats de 

l’Entitat ACIM a favor de la 
Infància i de l’Adolescència 

   

 
 
 
 
Totes les subvencions i els donatius rebuts estan vinculats a l’activitat pròpia de l’Entitat ACIM  
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13. Situació fiscal  
 

13.1. Impostos sobre beneficis 
 
L’Entitat ACIM és una entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública el 26 de desembre de 
2006, que s’acull al règim fiscal especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i que no ha 
renunciat al mateix pel període impositiu corresponen a l’exercici 2012.   
 
En aplicació d’aquest règim, totes les rendes que obté l’Entitat es consideren exemptes de l’Impost 
de Societats. 
 

 

    
 Compte de pèrdues i guanys 

Ingressos i despeses 
directament imputats al 

patrimoni net 

Augments Disminucions Augments 
Disminucion

s 

Saldo d’ingressos 

i despeses de l’exercici 

3.866,13  ……………  

Impost de Societats 

Diferències permanents 

Diferències temporàries: 

- amb origen en l’exercici 

- amb origen en exercicis 
anteriors 

 

….....…………. 

........................
.. 

……………… 

……………… 

 

3.866,13 

…………………. 

 

…………………. 

…………………. 

 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

Compensació de bases 
imposables 

negatives d’exercicis anteriors 

  
(………………..) 

  

Base imposable (resultat fiscal)                       0   

 
  

 
 
 

 
 
 
14. Ingressos i Despeses  
 
A la taula següent es resumeixen els moviments durant l’exercici d’ingressos i despeses: 
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Detall del compte de pèrdues i guanys Exercici 
actual 

Exercici 
anterior 

1. Consum de mercaderies 95000 0,00 0,00 

  a) Compres netes de devolucions i qualsevol descompte, de les quals: 95001 0,00 0,00 

     - nacionals 95002 0,00 0,00 

     - adquisicions intracomunitàries 95003 0,00 0,00 

     - importacions 95004 0,00 0,00 

  b) Variació d’existències 95005 0,00 0,00 

2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles 95006 0,00 0,00 

  a) Compres netes de devolucions i qualsevol descompte, de les quals: 95007 0,00 0,00 

     - nacionals 95008 0,00 0,00 

     - adquisicions intracomunitàries 95009 0,00 0,00 

     - importacions 
 95010 0,00 0,00 

  b) Variació d’existències 95011 0,00 0,00 

3. Altres despeses d’explotació 95016 25.642,69 54.258,77 

  a) Pèrdues i deteriorament d’operacions comercials 95017 0,00 4.680,00 

  b) Altres despeses de gestió corrent 95018 27.95 3.810,00 

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 i d’ingressos a finalitats 
estatutàries  
 
Tots els béns i drets que formen part de l’Associació estan directament vinculats als fins propis de 
l’entitat. El detall del destí de les rendes obtingudes és el següent: 

 

Exercici 

Ingressos 
Bruts 

computab. 

Despeses 
necesar. 
Imputabl. 

 
Impostos 

Diferència 

Import destinat  
a fins propis 

total Dest.exerc 

import % n-3 n-2 n-1 n 

2012 102.309,63 101.000,61 0,00 1.309,02 101.309,61   98,72% 100%   100%    92,21%     98,72% 

 
 

 

 

16. Operacions amb parts vinculades 

Als apartats següents es detallen els moviments per operacions amb parts vinculades desglossades 
segons el tipus de vinculació. 

Per tal de facilitar la informació suficient per comprendre les operacions que s’han realitzat amb 
parts vinculades, al llistat següent s’identifiquen les persones o empreses amb les quals s’ha dut a 
terme aquest tipus d’operacions i s’especifica la naturalesa de la relació amb cadascuna de les parts 
implicades:  
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NIF Nom o raó social Naturalesa de la vinculació 

  Entitat dominant 

  Altres empreses del grup 

  Partícip d’un negoci conjunt 

  Empreses associades 

  
Empresa amb control conjunt o influència 

significativa 

  
 Personal de direcció de l’empresa o de l’entitat 

dominant 

  Altres parts vinculades 

Operacions amb parts vinculades a l’exercici actual 

  

Entitat 
dominant 

Altres 
empreses del 

grup 

Negocis 
conjunts en els 

quals 
l’empresa és 

un dels 

partícips 

Empreses 
associades 

C
o

n
tin

u
a
 a

l q
u

a
d

re
 s

e
g

ü
e
n

t 

  1 2 3 4 

Vendes d’actius corrents, de les quals: 970
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970

1 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendes d’actius no corrents, de les quals: 970
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius corrents 970
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius no corrents 970

5 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestacions de serveis, de les quals: 970
6 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Recepció de serveis 970

8 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Contractes d’arrendament financer, dels quals: 970

9 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 971
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferències de recerca i desenvolupament, de les quals: 971
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 971

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos cobrats 971

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos meritats però no cobrats 971
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos pagats 971
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos meritats però no cobrats 971

6 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses conseqüència de deutors incobrables o de cobrament 
dubtós 

971
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividends i altres beneficis distribuïts 971
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals rebuts 971
9 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Garanties i avals prestats 972

0 
0,00 0,00 0,00 0,00  
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   Empreses amb 
control conjunt 

o influència 
significativa en 

l’empresa 

Personal clau 
de la direcció 
de l’empresa o 

de l’entitat 
dominant 

Altres parts 
vinculades 

   5 6 7 

V
e
 d

e
l 
q

u
a
d

re
 a

n
te

ri
o

r 
Vendes d’actius corrents, de les quals: 970

0 
0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970

1 
0,00 0,00 0,00 

Vendes d’actius no corrents, de les quals: 970
2 

0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970
3 

0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius corrents 970
4 

0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius no corrents 970

5 
0,00 0,00 0,00 

Prestacions de serveis, de les quals: 970
6 

0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970
7 

0,00 0,00 0,00 

Recepció de serveis 970

8 
0,00 0,00 0,00 

Contractes d’arrendament financer, dels quals: 970

9 
0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 971
0 

0,00 0,00 0,00 

Transferències de recerca i desenvolupament, de les quals: 971
1 

0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 971

2 
0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos cobrats 971

3 
0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos meritats però no cobrats 971
4 

0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos pagats 971
5 

0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos meritats però no cobrats 971

6 
0,00 0,00 0,00 

Despeses conseqüència de deutors incobrables o de 
cobrament dubtós 

971
7 

0,00 0,00 0,00 

Dividends i altres beneficis distribuïts 971
8 

0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals rebuts 971
9 

0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals prestats 972

0 
0,00 0,00 0,00 

 
 

 



 26 

Operacions amb parts vinculades a l’exercici anterior 

 
  

Entitat 
dominant 

Altres 
empreses del 

grup 

Negocis 
conjunts en els 

quals 
l’empresa és 

un dels 
partícips 

Empreses 
associades 

C
o

n
tin

u
a
 a

l q
u

a
d

re
 s

e
g

ü
e
n

t 

  19 29 39 49 

Vendes d’actius corrents, de les quals: 970
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendes d’actius no corrents, de les quals: 970

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius corrents 970
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius no corrents 970
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestacions de serveis, de les quals: 970

6 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Recepció de serveis 970
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Contractes d’arrendament financer, dels quals: 970
9 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 971

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferències de recerca i desenvolupament, de les quals: 971
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 971
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos cobrats 971
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos meritats però no cobrats 971

4 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos pagats 971
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos meritats però no cobrats 971
6 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses conseqüència de deutors incobrables o de cobrament 
dubtós 

971
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividends i altres beneficis distribuïts 971

8 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals rebuts 971
9 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals prestats 972
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

 
   Empreses amb 

control conjunt 
o influència 

significativa en 
l’empresa 

Personal clau 
de la direcció 
de l’empresa o 

de l’entitat 
dominant 

Altres parts 
vinculades 

   59 69 79 

V
e
 d

e
l 
q

u
a
d

re
 a

n
te

ri
o

r 

Vendes d’actius corrents, de les quals: 970

0 
0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970
1 

0,00 0,00 0,00 

Vendes d’actius no corrents, de les quals: 970
2 

0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970

3 
0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius corrents 970

4 
0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius no corrents 970
5 

0,00 0,00 0,00 

Prestacions de serveis, de les quals: 970
6 

0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 970

7 
0,00 0,00 0,00 
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Recepció de serveis 970

8 
0,00 0,00 0,00 

Contractes d’arrendament financer, dels quals: 970
9 

0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 971
0 

0,00 0,00 0,00 

Transferències de recerca i desenvolupament, de les quals: 971
1 

0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 971

2 
0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos cobrats 971
3 

0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos meritats però no cobrats 971
4 

0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos pagats 971
5 

0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos meritats però no cobrats 971

6 
0,00 0,00 0,00 

Despeses conseqüència de deutors incobrables o de 
cobrament dubtós 

971
7 

0,00 0,00 0,00 

Dividends i altres beneficis distribuïts 971
8 

0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals rebuts 971
9 

0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals prestats 972

0 
0,00 0,00 0,00 
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Saldos pendents amb parts vinculades a l’exercici actual 
 

  

Entitat 
dominant 

Altres 
empreses del 

grup 

Negocis 
conjunts en els 

quals 
l’empresa és 

un dels 
partícips 

Empreses 
associades 

C
o

n
tin

u
a
 a

l q
u

a
d

re
 s

e
g

ü
e
n

t 

  1 2 3 4 

A) ACTIU NO CORRENT 973

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Inversions financeres a llarg termini, de les quals: 973
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 973
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ACTIU CORRENT 973

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar, dels quals: 973

4 
0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Clients per vendes i prestació de serveis, dels quals: 975
9 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Correccions valoratives per clients de cobrament dubtós 976
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Accionistes (socis) per desemborsaments exigits 973

9 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 c) Altres deutors, dels quals: 974

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 974
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Inversions financeres a curt termini, de les quals: 974
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 974

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 

C) PASSIU NO CORRENT 974
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a llarg termini 974
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 974
6 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 b) Creditors per arrendament financer 974

7 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 c) Altres deutes a llarg termini 974
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Deutes amb característiques especials a llarg termini 974
9 

0,00 0,00 0,00 0,00 

D) PASSIU CORRENT 975
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a curt termini 975

1 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 975
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 975
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a curt termini 975
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Creditors comercials i altres comptes a pagar 975

5 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Proveïdors 975
6 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Altres creditors 975
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Deute amb característiques especials a curt termini 975
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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   Empreses amb 
control conjunt 

o influència 
significativa en 

l’empresa 

Personal clau 
de la direcció 
de l’empresa o 

de l’entitat 
dominant 

Altres parts 
vinculades 

   5 6 7 

V
e
 d

e
l 
q

u
a
d

re
 a

n
te

ri
o

r 
A) ACTIU NO CORRENT 973

0 
0,00 0,00 0,00 

1. Inversions financeres a llarg termini, de les quals: 973

1 
0,00 0,00 0,00 

  - Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 973
2 

0,00 0,00 0,00 

B) ACTIU CORRENT 973
3 

0,00 0,00 0,00 

1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar, dels quals: 973
4 

0,00 0,00 0,00 

a) Clients per vendes i prestació de serveis, dels quals: 975

9 
0,00 0,00 0,00 

 - Correccions valoratives per clients de cobrament dubtós 976
0 

0,00 0,00 0,00 

b) Accionistes (socis) per desemborsaments exigits 973
9 

0,00 0,00 0,00 

 c) Altres deutors, dels quals: 974

0 
0,00 0,00 0,00 

- Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 974

1 
0,00 0,00 0,00 

2. Inversions financeres a curt termini, de les quals: 974
2 

0,00 0,00 0,00 

- Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 974
3 

0,00 0,00 0,00 

C) PASSIU NO CORRENT 974

4 
0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a llarg termini 974

5 
0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 974
6 

0,00 0,00 0,00 

 b) Creditors per arrendament financer 974
7 

0,00 0,00 0,00 

 c) Altres deutes a llarg termini 974

8 
0,00 0,00 0,00 

2. Deutes amb característiques especials a llarg termini 974
9 

0,00 0,00 0,00 

D) PASSIU CORRENT 975
0 

0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a curt termini 975
1 

0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 975

2 
0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 975
3 

0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a curt termini 975
4 

0,00 0,00 0,00 

2. Creditors comercials i altres comptes a pagar 975
5 

0,00 0,00 0,00 

  a) Proveïdors 975

6 
0,00 0,00 0,00 

  b) Altres creditors 975
7 

0,00 0,00 0,00 

3. Deute amb característiques especials a curt termini 975
8 

0,00 0,00 0,00 
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Saldos pendents amb parts vinculades a l’exercici anterior 
 

  

Entitat 
dominant 

Altres 
empreses del 

grup 

Negocis 
conjunts en els 

quals 
l’empresa és 

un dels 
partícips 

Empreses 
associades 

C
o

n
tin

u
a
 a

l q
u

a
d

re
 s

e
g

ü
e
n

t 

  19 29 39 49 

A) ACTIU NO CORRENT 973

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Inversions financeres a llarg termini, de les quals: 973
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 973
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ACTIU CORRENT 973

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar, dels quals: 973

4 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Clients per vendes i prestació de serveis, dels quals: 975
9 

0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives per clients de cobrament dubtós 976
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Accionistes (socis) per desemborsaments exigits 973

9 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutors, dels quals: 974

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 974
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Inversions financeres a curt termini, de les quals: 974
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 974

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 

C) PASSIU NO CORRENT 974
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a llarg termini 974
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 974
6 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 974

7 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a llarg termini 974
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Deutes amb característiques especials a llarg termini 974
9 

0,00 0,00 0,00 0,00 

D) PASSIU CORRENT 975
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a curt termini 975

1 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 975
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 975
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a curt termini 975
4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Creditors comercials i altres comptes a pagar 975

5 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Proveïdors 975
6 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Altres creditors 975
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Deute amb característiques especials a curt termini 975
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 31 

   Empreses amb 
control conjunt 

o influència 
significativa en 

l’empresa 

Personal clau 
de la direcció 
de l’empresa o 

de l’entitat 
dominant 

Altres parts 
vinculades 

   59 69 79 

V
e
 d

e
l 
q

u
a
d

re
 a

n
te

ri
o

r 
A) ACTIU NO CORRENT 973

0 
0,00 0,00 0,00 

1. Inversions financeres a llarg termini, de les quals: 973

1 
0,00 0,00 0,00 

  - Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 973
2 

0,00 0,00 0,00 

B) ACTIU CORRENT 973
3 

0,00 0,00 0,00 

1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar, dels quals: 973
4 

0,00 0,00 0,00 

  a) Clients per vendes i prestació de serveis, dels quals: 975

9 
0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives per clients de cobrament 
dubtós 

976
0 

0,00 0,00 0,00 

  b) Accionistes (socis) per desemborsaments exigits 973
9 

0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutors, dels quals: 974

0 
0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives per crèdits de cobrament 
dubtós 

974

1 
0,00 0,00 0,00 

2. Inversions financeres a curt termini, de les quals: 974
2 

0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives per crèdits de cobrament 
dubtós 

974
3 

0,00 0,00 0,00 

C) PASSIU NO CORRENT 974

4 
0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a llarg termini 974

5 
0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 974
6 

0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 974
7 

0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a llarg termini 974

8 
0,00 0,00 0,00 

2. Deutes amb característiques especials a llarg termini 974
9 

0,00 0,00 0,00 

D) PASSIU CORRENT 975
0 

0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a curt termini 975
1 

0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 975

2 
0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 975
3 

0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a curt termini 975
4 

0,00 0,00 0,00 

2. Creditors comercials i altres comptes a pagar 975
5 

0,00 0,00 0,00 

  a) Proveïdors 975

6 
0,00 0,00 0,00 

  b) Altres creditors 975
7 

0,00 0,00 0,00 

3. Deute amb característiques especials a curt termini 975
8 

0,00 0,00 0,00 

 

a.1. La informació que s’inclou a les taules anteriors es presenta de manera agregada per a les 
partides d’una naturalesa similar.   No es presenta informació individualitzada perquè no hi ha 
operacions que, per la seva quantia o naturalesa, siguin significatives. 

a.2. 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.  

a.3. El detall dels conceptes retributius al personal d’alta direcció i als membres del consell 
d’administració es mostren a les taules següents:    
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Imports rebuts pels membres de l’òrgan d’administració Exercici 
actual 

Exercici 
anterior 

1. Sous, dietes i altres remuneracions 97720 0,00 0,00 

2. Primes d’assegurances de vida pagades, de les quals: 97724 0,00 0,00 

  a) Primes pagades a membres antics de l’alta direcció 97725 0,00 0,00 

  a) Primes pagades a membres actuals de l’alta direcció 97726 0,00 0,00 

3. Indemnitzacions per cessament 97727 0,00 0,00 

4. Avançaments i crèdits concedits, dels quals: 97729 0,00 0,00 

  a) Imports retornats 97730 0,00 0,00 

  b) Obligacions assumides per compte d’ells a títol de garantia 97731 0,00 0,00 

 
 

17. Altra informació 

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 Exercici 
actual 

Exercici 
anterior 

Alts directius 98000 0,00 0,00 

Resta de personal directiu 98001 0,00 0,00 

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i de suport 98002 0,00 0,00 

Treballadors de tipus administratiu 98003 0,50 1,00 

Comercials, venedors i similars 98004 0,00 0,00 

Resta de personal qualificat 98005 1,48 1,76 

Treballadors no qualificats 98006 0,00 0,00 

Total feina mitjana 98007 1,98 2,76 

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. 
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18. Informació sobre els ajornaments de pagament aplicats a 
proveïdors. Disposició addicional tercera. “Deure d’informació” de 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
Per a les operacions comercials de pagament a proveïdors, en l’exercici 2012 l’empresa no ha 
superat els terminis màxims de pagament que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, contra la 
morositat en les operacions comercials.  
 
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de lluita contra la morositat en el pagament a 
proveïdors, desenvolupat per l'ICAC, s'informa de les operacions comercials, les quals llur termini 
màxim legal de pagament és, en cada cas el que correspon en funció de la naturalesa del bé o 
servei rebut per l'empresa d'acord amb el que disposa la Llei 3 / 2004, del 29 de desembre, per la 
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i modificat per 
la Llei 15/2010 del 6 de juliol. 
 
El següent detall, informa sobre: 
- L'import total dels pagaments realitzats a proveïdors en l'exercici, distingint els que han excedit els 
límits legals d'ajornament. 
- Import del saldo pendent de pagament a proveïdors, que al tancament de l'exercici acumuli un 
ajornament superior al termini legal de pagament. 

 

 

Pagaments realizats i pendents de pagament a la data de 

tancament de l’exercici 

 N (Exercici actual) N-1 (Exercici anterior) 

 Import % Import % 

1 2 19 29 

Dins del plaç màxim legal 94700 33.472,12 97,0766 45.684,40 0,00 

Resta 94701 1.008,01 2,9234 0,00 0,00 

TOTAL PAGAMENTS DE L’EXERCICI 94702 34.480,13 100 45.684,40 100 

Ajornaments que a la data de tancament 
sobrepassen el termini màxim legal 

94704 0,00 0,00 410,87 7,65 
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19. Informació segmentada:  
 
L’entitat ha d’informar de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves 
activitats ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i, si escau, àrees geogràfiques 
d’actuació. 
 
L’aplicació dels ingressos i de les despeses de l’Entitat ACIM per l’exercici 2012 en funció dels 
projectes ha estat:  
 

Conceptes 
Total exercici 

2012 

Programa 

OBRE BÉ 
ELS ULLS, 

Projecte d’ús 

segur i 
responsable 
de les TIC: 

COMUNICA’T 
AMB 

SEGURETAT  

Programa 
ACULL, Servei 

integral i 

multidisciplinar 
d’orientació i 

atenció a 

nens/es, 
adolescents i 

famílies 

Projecte de 
sensibilització 

sobre la tracta 
d’infants amb 

finalitats 

d’explotació 
sexual,  LA 
TRACTA 

EXCLAVITZA, 
LA LLIBERTAT 
ÉS UN DRET, 

TRACTA DE 
VERE-HO  

Campanya UN 
DE CADA CINC, 

presentació i 
seminaris 

adreçats als 

professionals, 
de 

sensibilització i 

prevenció  de 
l’abús sexual en 

infants i 

adolescents 

1) Ingressos per a les activitats 32.188,06 € 18.905,22 € 8.402,36 € 1.739,01 € 3.141,47 € 

a) Donaciones por actividades 22.672,06 € 15.250,00 € 6.422,06 € 0,00 €  1.000,00 € 

b) Ingressos rebuts amb 
caràcter periodic 

9.400,00 € 3.655,22 € 1.864,30 € 1.739,01 €  2.141,47 € 

c)Prestacio de serveis 116,00€ 0,00 €  116,00€ 0,00 €  0,00 € 

2) Despeses de Personal  -60.378,12 € -13.688,70 € -46.689,42 € 0,00 €  0,00 € 

3) Altres despeses d'explotació  -35.808,26 € -9.324,16 € -21.603,62 € -1.739,01 € -3.141,47 € 

a1)Arrendaments i Cànons  13.761,08 € 4.850,20 €  8.433,96 € 142,52 €   334,40 €  

a2) Reparacions i 
conservacions  

283,14 € 108,90 €  174,24 €  0,00 €   0,00 €   

a3) Transports 42,45 €  0,00 €    0,00 €   0,00 €    42,45 €  

a4) Primes d'assegurances 392,02 € 197,00 € 195,02 €  0,00 €     0,00 €    

a6) Subministraments 2.834,02 € 320,77 € 1.513,25 € 340,25 €   659,75 € 

a7)Altres serveis  18.467,60 € 3.819,34 €  11.287,15 € 1.256,24 € 2.104,87 € 

a8) Pèrdues, deteriorament i 
variació de provisions per 
operacions de les activitats 

27,95 € 27,95 € 0,00 €  0,00 €   0,00 €   

4) Amortització de 
l'inmmobilitzat 

0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€  0,00€  

5) Subvencions, donacions i 
llegats traspassats al resultat  

64.824,89 € 6.832,89 € 57.992,00 € 0,00 € 0,00 €  

6) Altres resultats 3.382,47 € 1.457,17 € 1.925,30 € 0,00 €  0,00 € 

Resultat d'explotació 4.209,04 € 4.182,,42 26,62€ 0,00 €  0,00 € 

8)Ingressos financers  0,06 €   0,06 €  0,00€  0,00€  0,00 € 

9) Despeses financeres  -342,97 € -342,97 € 0,00€   0,00€   0,00€  

Resultat financer -342,91 € -342,91 € 0,00€   0,00 € 0,00 € 

RESULTAT DE L´EXERCICI 3.866,13 €  3.839,51€ 26,62 € 0 € 0 € 

 


