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ACTIU Notes de 
la memòria 2019 2018

A) ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00
   I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00
  II. Immobilitzat material 6 0,00 0,00
 III. Inversions immobiliàries 7 0,00 0,00
 IV. Béns del patrimoni cultural n/a 0,00 0,00
 V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini n/a 0,00 0,00
 VI. Inversions financeres a llarg termini 10 0,00 0,00

B) ACTIU CORRENT 7.882,98 4.321,36
  I. Existències 0,00 0,00
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 

comptes a cobrar 6.395,15 0,00
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 10 0,00 0,00
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 0,00 0,00
3. Patrocinadors 0,00 0,00
4. Altres deutors 10 6.395,15 0,00
5. Personal 0,00 0,00
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Admin. Públiques 14 0,00 0,00
7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 0,00 0,00

 III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00
  IV. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00
 V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00
 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10 1.487,83 4.321,36

TOTAL ACTIU (A+B) 7.882,98 4.321,36

ASSOCIACIÓ BE ARTSY
(C.I.F.: G-66869694)

Balanç simplificat al 31 de desembre de 2019 i de 2018
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PATRIMONI NET I PASSIU Notes de 
la memòria 2019 2018

A) PATRIMONI NET 7.882,98 3.159,76
A-1) FONS PROPIS 7.882,98 3.159,76
   I. Fons dotacionals o fons socials n/a 0,00 0,00

1. Fons dotacionals o fons socials 12 0,00 0,00
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar 0,00 0,00

  II. Fons especials 0,00 0,00
 III. Excedents d'exercicis anteriors 12 3.159,76 2.853,63
 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 0,00
 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3, 12 4.723,22 306,13
 VI. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 13 0,00 0,00

1. Subvencions oficials de capital 0,00 0,00
2. Donacions i llegats de capital 0,00 0,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00
4. Ingressos fiscals a distribuïr 0,00 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00
   I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00
  II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00

1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00
2. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00

 III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00
 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00
 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 0,00 1.161,60
   I. Provisions a curt termini 0,00 0,00
 II. Deutes a curt termini 11 0,00 0,00

1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00
2. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00

 III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 0,00 1.161,60

1. Proveïdors 11 0,00 0,00
2. Creditors varis 0,00 1.161,60
3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 11 0,00 0,00
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
    Administracions Públiques 14 0,00 0,00
5. Acomptes d'usuaris 0,00 0,00

 V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.882,98 4.321,36

ASSOCIACIÓ BE ARTSY
(C.I.F.: G-66869694)

Balanç simplificat al 31 de desembre de 2019 i de 2018
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Notes de 
la memòria 2019 2018

1. Ingressos per les activitats 47.257,30 16.597,08
a) Vendes i prestacions de serveis 0,00 0,00
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00 0,00
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 0,00 0,00
d) Subvencions, donacions i altres ingressos 13 47.257,30 16.597,08

2. Ajuts concedits i altres despeses -30.000,00 -12.000,00
a) Ajuts concedits -30.000,00 -12.000,00
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de 
membre de l'òrgan de govern 0,00 0,00

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de 
fabricació 0,00 0,00

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00
5. Aprovisionaments 15 0,00 0,00
6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00

a) Ingressos per arrendaments 0,00 0,00
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00

7. Despeses de personal 15 0,00 0,00
8. Altres despeses d'explotació -12.534,08 -4.290,95

a) Serveis exteriors -8.845,38 -4.290,95
a.1) Investigació i desenvolupament 0,00 0,00
a.2) Arrendaments i cànons 0,00 0,00
a.3) Reparacions i conservació 0,00 0,00
a.4) Serveis de professionals independents -53,31 -21,85
a.5) Transports 0,00 0,00
a.6) Primes d'assegurances -1.060,45 0,00
a.7) Serveis bancaris -341,37 -396,07
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -12,10 0,00
a.9) Subministraments -153,46 -136,53
a.10) Altres serveis -7.224,69 -3.736,50
b) Tributs 0,00 0,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
    operacions de les activitats 10 0,00 0,00
d) Altres despeses de gestió corrent -3.688,70 0,00

9. Amortizació de l'immobilitzat 6 0,00 0,00
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 13 0,00 0,00
11. Excés de provisions 0,00 0,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 0,00 0,00

a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00
b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00

13. Altres resultats 0,00 0,00

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.723,22 306,13

14. Ingressos financers 0,00 0,00
15. Despeses financeres 0,00 0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00
17. Diferències de canvi 0,00 0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00

a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00
b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00

II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 0,00 0,00

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 4.723,22 306,13

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 4.723,22 306,13

ASSOCIACIÓ BE ARTSY
(C.I.F.: G-66869694)

Compte de resultats simplificat de l'exercici finalitzat al 31 de desembre de 2019 i de 2018
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ASSOCIACIÓ BE ARTSY

Total
Pendents de 
desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016 0,00 0,00 -1.276,31 0,00 4.129,94 0,00 0,00 2.853,63
I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 0,00 0,00 -1.276,31 0,00 4.129,94 0,00 0,00 2.853,63
I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 306,13 0,00 0,00 306,13
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4 . Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 4.129,94 0,00 -4.129,94 0,00 0,00 0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 0,00 0,00 2.853,63 0,00 306,13 0,00 0,00 3.159,76
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ajustaments per errors 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 0,00 0,00 2.853,63 0,00 306,13 0,00 0,00 3.159,76
I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 4.723,22 0,00 0,00 4.723,22
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4 . Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 306,13 0,00 -306,13 0,00 0,00 0,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 0,00 0,00 3.159,76 0,00 4.723,22 0,00 0,00 7.882,98

(C.I.F.: G-66869694)
Estat de canvis en el patrimoni net  de l'exercici finalitzat al 31 de desembre de 2019 i de 2018

Fons

Excedents 
exercicis 
anteriors

Subvencions 
donacions i 

llegats rebuts TOTAL

Excedents 
pendents de 

destinar a les 
finaliats 

estatutàries
Excedent de 

l'exercici

Aportacions 
per 

compensar 
pèrdues
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1.  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
a)  Constitució, règim legal, domicili i objecte social 
 
L’Associació Be Artsy (en endavant “l’Associació”) fou constituïda a Barcelona, el 4 d’octubre de 2016 
i està registrada fiscalment amb el CIF: G-66869694.  
   
La seva seu social és a Barcelona, carrer Gran de la Sagrera, 67-75 local 1. 
 
L’entitat té forma jurídica d’associació, subjecta a la Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, de 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, a les altres 
disposicions legals aplicables i, en especial, als seus propis estatuts. Està inscrita com a tal en el 
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 14 de desembre de 2016, amb el 
número 60.067, de la Secció 1ª, del Registre de Barcelona. 
 
Els òrgans de govern i de control de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva. La Junta 
Directiva és l’òrgan permanent de govern, gestió, representació i administració de l’Associació. La 
composició actual de la Junta Directiva és la següent: 
 

President Clara Garcia Ortés 

Secretaria Maria Alba Miquel Tàpies 

Vicepresident Ignacio Mieza Suarez 

Vocal Francesca Garcia Ortés 

Vocal Salvador Subarroca Perez 

 

Els càrrecs de membres de la Junta Directiva són gratuïts, tenen una durada de tres anys. 
 
Els fins de l’Associació consten a l’article segon dels Estatuts i són els següents: 
 

x Utilitzar l’art per ajudar en la recuperació i en la defensa dels drets humans, així com per 
denunciar la violació dels mateixos.  

x Fer servir l’art per ajudar a les víctimes d’actes violents, d’assistència social i inclusió 
social, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries, laborals, 
d’enfortiments institucional, de cooperació per al desenvolupament. 

x Fomentar la solidaritat i la cooperació entre els pobles i les persones en la consecució 
d’un desenvolupament humà, donar suport i acompanyar processos de col·lectius, 
organitzacions populars i comunitats que busquin un futur més just i digne per a tots i 
totes. 

x Fomentar l’assistència i inclusió social, en totes les àrees cíviques, educatives, culturals, 
científiques, esportives, sanitàries, laborals, de cooperació per al desenvolupament, de 
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promoció del voluntariat, de promoció de l’acció social. 
x Col·laborar amb iniciatives i accions que portin a la defensa del medi ambient, al 

desenvolupament sostenible, la utilització responsable dels recursos i reciclatge. 
x Afavorir l’atenció, ajuda i suport a les persones en risc d’exclusió per raons físiques, 

econòmiques o culturals i a les víctimes d’actes violents. 
x Promoció i defensa dels principis democràtics, de foment de la tolerància, de foment de 

l’economia social, de desenvolupament de la societat de la informació, o d’investigació 
científica i desenvolupament tecnològic. 

x Donar suport a les disciplines, tècniques i propostes de les diferents categories 
artístiques com a mitjà terapèutic, via de transmissió cultural i d’expressió per a 
persones i col·lectius.  

x Col·laborar en la realització de projectes de Cooperació al Desenvolupament i d’Ajuda 
Humanitària. 

x Donar suport en tasques de promoció i defensa dels Drets Humans. 
x Sensibilitzar i formar sobre la problemàtica Nord-Sud. 
x Fomentar la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere. 
x Afavorir les accions, projectes i propostes per defensar el medi ambient. 
x Proposar, desenvolupar i donar suport a projectes, tallers, exhibicions, obres i altres 

expressions artístiques. 
 
Per tal d'aconseguir les seves finalitats l'Associació podrà dur a terme les activitats que segueixen:  
 

1. Desenvolupar activitats econòmiques de tota mena, encaminades a la realització dels 
seus fins i a reunir recursos amb aquest objectiu. 

2. Adquirir o posseir béns de totes classes i per qualsevol títol, així com celebrar actes i 
contractes de tot gènere. 

3. Exercitar tota classe d’accions conforme a les lleis o als seus Estatuts. 
4. Realitzar exposicions, publicacions, representacions i tot tipus de propostes artístiques. 
5. Qualsevol altre tipus d’activitat que la Junta consideri convenient amb el vistiplau dels 

socis. 
 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
b) Descripció especifica de les activitats dutes a terme durant l’any i la forma com es 

gestionen 
 
La missió de Be Artsy és donar suport a les comunitats dels països en desenvolupament a través 
d’activitats artístiques i creatives. També, donar eines per millorar la comunicació i obrir espais de 
reflexió crítica per tal d’efectuar aquells canvis interns que es considerin necessaris. 
 
La nostra visió està enfocada en la lluita contra la pobresa i l’exclusió de la dona de la societat, 
retornant la seva dignitat. 
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Activitats dutes a terme l’any 2019 
 
RATO BALTIN PROJECT 
 
Des de febrer del 2017, l’Associació està portant a terme el seu principal projecte: RATO BALTIN 
PROJECT. El seu objectiu és acabar amb la pràctica del Chhaupadi al Nepal. 

 
Aquesta pràctica centenària desterra a les nenes i dones, que estan amb la menstruació, a 
barraques o rafals, amb els riscos extrems que comporta. Durant aquest període, són 
considerades impures, brutes, contaminades i amb mala sort. 
 
El projecte es basa en un programa de gestió de la salut menstrual i educació sexual amb 
l’objectiu d’acabar amb aquesta pràctica, des estigmatitzant la menstruació. Es proporciona a 
cada noia una copa menstrual i una galleda de metall (baltin) amb un kit higiènic per a que puguin 
bullir la copa i tinguin aigua neta. També reben entrenament/formació sobre la seva utilització. 
 
Durant el 2019, hem donat ocupació al Nepal a 1 gerent de projecte, 2 coordinadores de 
formadores, 5 formadores i 14 mentores a Achham. Treballar en aquest projecte els hi suposa una 
certa independència econòmica, els convertirà en líders de la seva comunitat i els permetrà 
desenvolupar noves habilitats que puguin utilitzar en el futur. 
 
Cada any ampliem  el nombre de pobles on implantem aquest projecte. Durant el 2019 ja són 18 
pobles d’Achham i s’ha iniciat una prova pilot del projecte a 2 pobles de Nuwakot. 
 
Gràcies a aquest programa, s’han impartit tallers, projeccions de pel·lícules i formacions 
educacionals. 

 
EDUFEM PROJECT 
 
Paral·lelament al projecte Rato Baltin, sorgeix Edufem Project en torbar-nos que, moltes nenes de 
13 a 17 anys estan casades, inclús abans d’acabar la primària (classes 10). Edufem Project es basa 
en la premissa de que per cada any d’educació, es pot enrederir 2 anys l’edat de casament de les 
nenes que viuen a la zona rural del Nepal. 
 
Així, en el 2018 es va crear una prova pilot d’apadrinament amb el qual ens vam poder fer càrrec 
de la manutenció i dinar de 2 de les noies que van participar en el projecte Rato Baltin, a la capital 
del districte d’Achham: Mangalsen. 
 
En el 2019, aquestes dues noies es troben a classe 12 i a més són les coordinadores del projecte 
Rato Baltin a Achham. També es van apadrinar 4 noies més que ja havien treballat amb nosaltres. 
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ALTRES ACTIVITATS: 
 

- Formació sobre copa menstrual a ROKPA children home. 
 

- Exposicions en Biblioteques i associacions: 
o Biblioteca Poble Sec-Francesc Boix de Barcelona. 
o Donaveu Associació de Dones de Tona – Biblioteca Caterina Figueras 
o Biblioteca El Clot - Josep Benet de Barcelona. 
o Biblioteca Municipal l’Ateneu d’Esparreguera 
o Biblioteca Gabriel Ferrater de Sant Cugat del Vallès. 
o Biblioteca Central de Cornellà de Llobregat 

 
- Xerrades en Biblioteques i esdeveniments. 

o Biblioteca Bonaimesson de Barcelona 
o Esdeveniment Bloger a Sitges. 
o Biblioteca Central a Santa Coloma de Gramenet. 
o Biblioteca Municipal l’Ateneu d’Esparreguera. 

 
- Xerrades en esdeveniments a Catalunya i al Nepal. 

 
- Xerrades a instituts de secundària. 

 
- Accions d’informació i sensibilització en mitjans de comunicació. 

 
Missió  
 
El nostre objectiu és treballar amb minories de qualsevol part del món per facilitar l’expressió i la 
comunicació, proporcionant recursos pràctics a través dels quals puguin capacitar-se per ser per si 
mateixes agents de canvi i transformació. Entenem les iniciatives creatives com un mètode 
d’auto-avaluació, descobriment d’aspectes d’un mateix i de comunicació. 
  
Finançament 
 
Des de que l’Associació va iniciar la seva activitat s’han utilitzat recursos per un valor total de 
49.716 euros. 
 
El 44.4% del finançament del nostre projecte prové del nostre soci ROKPA INTERNATIONAL y un 
25.4% de Barberà Solidària. La resta de financiació es distribueix de la següent manera: 
 

 % 
Crowdfunding 14,3 
Donacions privades 6,8 
Ajuntament d’Abrera 7,2 
Columbia Rotary South 1,9 
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Rubi Cup, empresa anglesa, va donar 3.000 copes menstruals per al projecte valorades en 
81.000€. 
 
c) Descripció especifica dels ajuts atorgats 

 
Durant l’exercici 2019, l’Associació va atorgar a Kala Shakti Nepal un total de 10.000 euros i 
20.000 euros a la ONG SAMABIKAS NEPAL. Aquests diners es van utilitzar per poder dur a terme el 
projecte Rato Baltin de l’Associació, al districte d’Achham al Nepal. 
 
d) Informació sobre  les persones usuàries o beneficiaries de les activitats descrites 

 
Durant el 2019, 7.829 persones s’han beneficiat del projecte Rato Baltin, distribuïdes entre 18 
pobles de Achham: Patalkot, Sirkot, Khalsen, Birku, Bannatoli, Jupu, Toshi, Dhamali, Raniban, 
Mangalsen, Dhakari, Hichma, Dhungachalna, Basti, Kunti Bandali, Janalai Bandali, Kalgaun i 
Oligaun. I 2 pobles a Nuwakot: Taruka i  Tarakeshwar. 
 
A Catalunya, gràcies a les conferències i exposicions impartides, es van veure beneficiades 2.809 
persones. 
 
S’han distribuït més de 3.000 copes menstruals a nenes d’escoles en aldees remotes les quals 
també les vam instruir en la seva utilització. 
 
e) Accions per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes 
 
L’Associació es regeix en les seves activitats i actuacions per criteris de màxima igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre homes i dones. 
 
   
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
a) Imatge fidel 
 
Els comptes anuals simplificats s’han preparat a partir de les xifres que consten en els registres 
comptables de l’Associació, els quals es mantenen d’acord amb les normes i els principis 
continguts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, amb l’objecte d’oferir 
la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’exercici. 
 
Els comptes anuals simplificats es formulen en euros, i estan formats pel balanç simplificat, el 
compte de resultats simplificat, l’estat de canvis en el patrimoni net i aquesta memòria 
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simplificada, el contingut conjunt dels quals forma una unitat. L’Associació ha optat per l’aplicació 
dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda continguts al Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret 259/2008, de 23 de desembre. 
 
Durant l’exercici, l’Associació, per tal de presentar millor la imatge fidel, no ha deixat d’aplicar  
disposicions legals en matèria comptable. Per tant, els principis comptables aplicats en la formulació 
dels comptes anuals simplificats han estat els que es recullen a les disposicions legals que són 
d’aplicació a l’Associació. 
 
b) Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 
c) Comparació de la informació 
 
Juntament amb les xifres de l’exercici actual, al balanç simplificat, al compte de resultats simplificat, a 
l’estat de canvis del patrimoni net i a aquesta memòria simplificada, es presenten les xifres 
comparatives de l’exercici anterior. Les xifres del dos exercicis comparats han estat elaborades 
atenent als mateixos criteris comptables. No hi ha cap motiu que limiti o impedeixi la comparació de 
les xifres d’aquest dos exercicis. 
 
d)  Agrupació de partides 

 
Les partides del balanç simplificat i del compte de resultats simplificat no han estat objecte 
d’agrupació. 

 
e)  Elements recollits en diverses partides 
 
No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç simplificat, a 
part dels específicament citats a aquesta memòria. 
 
f)  Canvis de criteris comptables 
 
Durant l’exercici 2019 no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables. 
 
g)  Correcció d’errors 

 
No s’ha produït cap ajustament durant l’exercici 2019 per errors incorreguts en exercicis 
anteriors. 
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2019 que es presenta a l’Assemblea General de 
l’Associació és la següent: 
 

 

Base de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 4.723,22 

Total base de repartiment = Total aplicació 4.723,22 

Aplicació a  

Romanent 4.723,22 

Total aplicació = Total base de repartiment 4.723,22 

 

 
4.    NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ 
 
Les principals normes de registre i valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals 
simplificats, d’acord amb les establertes al Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions, 
han estat les següents: 
 
a) Immobilitzat intangible 
  
No aplicable a l’Associació. 
 
b) Bens integrants del patrimoni cultural 

 
No aplicable a l’Associació. 
 
c) Immobilitzat material 
 
Els béns registrats a l’immobilitzat material es presenten valorats inicialment al seu preu d’adquisició 
o cost de producció i, posteriorment, es valoren pel seu preu o cost menys, segons el cas, la seva 
corresponent amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat.  
   
El valor de l’immobilitzat inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir fins a la posada 
en funcionament dels béns i, en particular, els impostos indirectes no recuperables, l’estimació del 
valor actual de les obligacions de desmantellament o retiro i, pels béns que tardin més d’un any en 
estar en condicions de funcionament, les despeses financeres generades fins aquesta data.  
 
Les inversions en ampliacions, modernitzacions i millores en els béns existents que allarguen la seva 
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vida útil es capitalitzen. Les despeses de manteniment i reparacions es porten a resultats en l’exercici 
en què es produeixen. 
 
La dotació anual a l’amortització es calcula segons el mètode lineal i en funció de la vida útil estimada 
dels diversos béns. Les vides útils estimades són les següents: 
 

 
Tipus de béns 

Anys de 
vida útil 

Construccions 50 

Maquinària i altres instal·lacions 10 

Mobiliari 10 

Equips per a processaments d’ informació 4 

Elements de transport 6,25 

Altre immobilitzat 10 

 

Les adquisicions s’amortitzen a partir del mes següent al de la seva posada en funcionament. 
  

Almenys, al tancament de l’exercici, s’avalua el valor recuperable (el major import entre el seu valor 
raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús) dels béns que integren l’immobilitzat 
material i, eventualment, es deteriora el seu valor comptable fins l’import recuperable. Les pèrdues 
per deteriorament es reconeixen al compte de resultats simplificat de l’exercici. 

   
El benefici o la pèrdua resultants de l’alienació o disposició d’un bé de l’immobilitzat material es 
calcula per diferència entre l’import de venda i el seu valor net comptable, i s’imputa al compte de 
resultats simplificat de l’exercici de la baixa. 
 
d) Inversions immobiliàries 
 
Els criteris continguts a la norma anterior, relatives a l’immobilitzat material, s’apliquen a les 
inversions immobiliàries. 

 
e) Arrendaments 
 
L’Associació no té arrendaments financers. 
 
La resta d’arrendaments es classifiquen com a operatius i la contraprestació que genera el seu ús 
es carrega a resultats de l’exercici de la seva meritació. 
 
f) Permutes 
 
No aplicable a l’Associació. 
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g) Actius financers 
 
Al balanç simplificat, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si el 
seu venciment supera o no supera els dotze mesos comptats des de la data de tancament. 
 
Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de patrimoni d’una 
altra entitat, o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer, o a intercanviar 
actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables. 
 
L’entitat ha de reconèixer un actiu financer en el seu balanç simplificat quan es converteixi en una 
part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories 
següents: 
 

x Actius financers a cost amortitzat. 
x Actius financers mantinguts per a negociar. 
x Actius financers a cost. 

 
Els únics actius financers que afecten l’Associació són els de la categoria ”Actius financers a cost 
amortitzat”, i el seu tractament comptable és el següent: 
 
Actius financers a cost amortitzat 

 
Actius financers inclosos: es classifiquen en aquesta categoria els crèdits per operacions de les 
activitats i per la resta d’operacions, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap 
mercat organitzat. 

 
Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles; no obstant això, 
aquests últims es poden registrar en el compte de resultats simplificat en el moment del seu 
reconeixement inicial. No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per 
operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar 
i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels 
quals s’espera rebre a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, 
menys els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol 
reducció per deteriorament. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats en base al mètode del 
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tipus d’interès efectiu, es registren com un ingrés en el compte de resultats simplificat. No obstant 
l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor 
nominal, s’han de continuar valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. 
 
El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un 
instrument financer amb els fluxos d’efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es produiran al 
llarg de la seva vida romanent. 

  
Deteriorament del valor: al tancament, els crèdits es deterioren, contra resultats, sempre que 
existeixi una evidència objectiva d’una reducció o retard en la percepció dels fluxos d’efectiu estimats 
futurs, que poden ser motivats per la insolvència del deutor. L’import del deteriorament es quantifica 
en la diferència existent entre el valor en llibres dels crèdits i el valor actual dels fluxos futurs 
d’efectiu estimats. 
 
h) Passius financers 
 
Al balanç simplificat, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de si 
els seu venciment és, respectivament, inferior o superior a dotze mesos comptats des de la data del 
balanç simplificat.  
 
Els únics passius financers que afecten l’Associació són els de la categoria ”Passius financers a cost 
amortitzat”, i el seu tractament comptable és el següent: 

 
Passius financers a cost amortitzat 
 
Passius financers inclosos: inclou els dèbits per operacions de les activitats i dèbits per operacions no 
derivades de les activitats. 

 
Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qual generalment coincideix amb el 
preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció. 
Els dèbits a pagar a curt termini i sense tipus d’interès contractual es valoren pel seu valor nominal 
sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, 
menys els reemborsaments de principal produïts i més els interessos meritats. Els interessos meritats 
durant l’exercici, calculats pel mètode del tipus d’interès efectiu, es registren com a despeses al 
compte de resultats simplificat. Els dèbits amb venciment no superior a un any que es valorin 
inicialment pel seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest import. 
 
i) Existències 
 
No aplicable a l’Associació. 
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j) Impostos sobre beneficis 
     
L’Associació, atès que està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre, només 
ha d’incorporar a la base imposable del seu Impost sobre Societats, si s’escau, les rendes generades 
per les explotacions econòmiques que no estan declarades exemptes per la normativa tributària i les 
alienes al seu objecte o finalitat específica. 
 
k) Ingressos i despeses 
 
Els ingressos i les despeses s’imputen en funció de la seva meritació, és a dir, quan es produeix la 
corrent real de béns i serveis que les mateixes representen, amb independència del moment en 
què es produeix la corrent monetària o financera de cobrament o pagament. Els ingressos es 
valoren pel  valor raonable de la contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes i impostos. 
 
l) Subvencions, donacions i llegats 
 
Reconeixement comptable de les subvencions, donacions i llegats: les subvencions, donacions i llegats 
no reintegrables es comptabilitzen inicialment com a ingressos directament imputats al patrimoni net 
i, posteriorment, es traspassen a resultats sobre una base sistemàtica i racional d’acord amb els 
criteris d’imputació  que s’exposen més endavant. Les subvencions, donacions i llegats que tinguin 
caràcter de reintegrables es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables (cosa que es produeix quan s’acompleixen les condicions establertes en la seva 
concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la seva percepció). 
 
Valoració:  les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de 
l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé 
rebut. El valor raonable considerat és el del moment del reconeixement comptable de la subvenció, 
donació o llegat. 
 
Criteris d’imputació a resultats: els criteris d’imputació a resultats de les subvencions, donacions i 
llegats no reintegrables depenen de la seva finalitat. Així: 
 
x Si les subvencions, donacions o llegats es concedeixen per tal d’assegurar una rendibilitat 

mínima o per tal de compensar dèficits d’explotació: s’imputen a ingressos de l’exercici en 
què es concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis 
futurs, cas en el qual s’imputen com a ingrés d’aquests exercicis futurs. 

 
x Si es concedeixen per finançar despeses específiques: s’imputen a ingressos de l’exercici 

en què es meriten les despeses que financen. 
 
x Si es concedeixen per adquirir actius, s’han de distingir els dos supòsits següents: 
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- Concessió per a l’adquisició d’actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions 

immobiliàries: s’imputen a ingressos de cada exercici en proporció a l’amortització  
dotada comptablement per aquests béns, o, si és el cas, a l’exercici en què es produeix la 
seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç simplificat. 

 
- Concessió per a l’adquisició d’existències o d’actius financers:  s’imputen a ingressos de 

l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o 
baixa en balanç simplificat. 

 
x Si es concedeixen per cancel·lar passius, s’han de distingir també els dos supòsits 

següents: 
 

- Si s’atorguen en relació amb el finançament d’un actiu específic: la imputació a ingressos 
es fa en funció de l’element d’actiu finançat, seguint els criteris de l’apartat anterior 
(concessió per adquirir actius). 

 
- Si no s’atorguen en relació amb el finançament d’un actiu específic: s’imputen a ingressos 

dels exercicis en què es produeix la cancel·lació del deute. 
 
Les subvencions, donacions i llegats rebuts que siguin de caràcter monetari i sense assignació a una 
finalitat específica, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es produeix el seu reconeixement 
comptable. 
 
m) Transaccions amb parts vinculades  
 
Les operacions realitzades amb parts vinculades es valoren, generalment, pel seu valor raonable. Si 
excepcionalment el preu difereix del seu valor raonable, la diferència es registra en funció de la 
realitat econòmica de l’operació. 
 
 
5.    IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç simplificat. 
 
 
6.    IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç simplificat. 
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7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç simplificat. 
 
 
8. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç simplificat. 
 
 
9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
No aplicable a l’Associació. 
 
 
10. ACTIUS FINANCERS 
 
a) Actius financers no corrents 
 
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç simplificat. 
 
b) Actius financers corrents 
 
La classificació per classes i categories dels actius financers corrents als exercicis 2019 i 2018 és la 
següent: 
 

Exercici 2019 

                                               Classes 
 
  Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 7.882,98 7.882,98 

Actius financers mantinguts per a 
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total    0,00    0,00 7.882,98 7.882,98 

 

Exercici 2018 

                                               Classes 
 
  Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 4.321,36 4.321,36 

Actius financers mantinguts per a 
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total    0,00    0,00 4.321,36 4.321,36 

 

Els imports anteriors es desglossen al balanç simplificat de la manera següent: 

 
Concepte Exercici 2019 Exercici 2018 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 0,00 0,00 

Altres deutors 6.395,15 0,00 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.487,83 4.321,36 

Total 7.882,98 4.321,36 

 

No s’han produït correccions per deteriorament de la resta d’actius financers, ni traspassos o 
reclassificacions entre les diverses categories d’actius financers. A la data de tancament no hi ha 
transferències ni cessions d’actius financers, ni actius financers cedits en garantia, ni deutes amb 
característiques especials. No hi ha actius financers valorats a valor raonable. 
 
 
11. PASSIUS FINANCERS 
 
La classificació per classes i categories dels passius financers corrents als exercicis 2019 i 2018 és la 
següent: 
 

Exercici 2019 

                                                    Classes   
 
 Categories 

Deutes amb 
entitats de crèdit Derivats, altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00    0,00 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00    0,00    0,00 

 

Exercici 2018 

                                                    Classes   
 
 Categories 

Deutes amb 
entitats de crèdit Derivats, altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 1.161,60 1.161,60 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 1.161,60 1.161,60 

 

Els imports anteriors es desglossen al balanç simplificat de la manera següent: 
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Concepte Exercici 2019 Exercici 2018 

Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 

Creditors varis 0,00 1.161,60 

Personal (Remuneracions pendents de pagament) 0,00 0,00 

Total    0,00 1.161,60 

 
 
12.   FONS PROPIS 
 
Els moviments que s'han produït durant els exercicis 2019 i 2018 en els diferents comptes de fons 
propis han estat els següents: 

 
Exercici 2019 

Concepte 
Fons 

socials 
Excedents d’exercicis 

anteriors 
Excedent de  

l’exercici Total 

Saldo inicial 0,00 2.853,63 306,13 3.159,76 

Aplicació del resultat exercici anterior 0,00 306,13 -306,13    0,00 

Resultat de l’exercici actual 0,00 0,00 4.723,22 4.723,22 

Total 0,0 3.159,76 4.723,22 7.882,98 

 
Exercici 2018 

Concepte 
Fons 

socials 
Excedents d’exercicis 

anteriors 
Excedent de  

l’exercici Total 

Saldo inicial 0,00 -1.276,31 4.129,94 2.853,63 

Aplicació del resultat exercici anterior 0,00 4.129,94 -4.129,94    0,00 

Resultat de l’exercici actual 0,00 0,00 306,13  306,13 

Total 0,0 2.853,63  306,13 3.159,76 

 
 
13.   SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 
 
El detall de les subvencions i donatius d’explotació per atorgants i per finalitat que han estat 
concedides a l’Associació durant els exercicis 2019 i 2018 és el següent: 
 

Entitat atorgant Finalitat Exercici 2019 Exercici 2018 

Fundació privada Barberà Solidària Projecte Rato Baltin 12.000,00 0,00 

Ajuntament de Abrera Projecte Rato Baltin 3.392,49 0,00 

Rokpa Projecte Rato Baltin 21.000,00 10.000,00 
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Entitat atorgant Finalitat Exercici 2019 Exercici 2018 

Columbia Rotary South Projecte Rato Baltin 902,01 0,00 

Donacions particulars-crowdfunding Activitat de l’Associació 9.962,80 6.597,08 

TOTAL SUBVENCIONS I DONACIONS REBUDES A L’EXERCICI 47.257,30 16.597,08 

 

L’Associació ha acomplert totes les condicions associades a les subvencions. 
 
 
14.  SITUACIÓ FISCAL 
 
a) Saldos amb Administracions Públiques 
 
El detall dels saldos amb Administracions Públiques és el següent: 
 

Concepte Exercici 2019 Exercici 2018 

ACTIU:   

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0,00 0,00 

Total    0,00    0,00 

PASSIU:   

Hisenda Pública creditora per IRPF 0,00 0,00 

Organismes de la Seguretat Social creditors 0,00 0,00 

Total     0,00    0,00 

 

b) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes 
 
El règim fiscal aplicable a l’Associació és el contemplat al Capítol XIV del Títol VII de la Llei 27/2014, de 
l’Impost de Societats, sobre el règim de les entitats parcialment exemptes. Aquest règim contempla 
que les rendes derivades de les activitats que constitueixen el seu objecte o finalitat específica, 
sempre que no tinguin la consideració d’activitats econòmiques, estan exemptes de tributar. 
 
c) Identificació dels ingressos, despeses i inversions per activitat 
 
Als efectes de la taula següent de rendes exemptes i no exemptes, els ingressos i les despeses de 
l’Associació que són directament assignables a una activitat s’apliquen directament al compte de 
resultats analític d’aquesta activitat. 
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 Exercici 2019 Exercici 2018 

Partida 
Activitats 
exemptes 

Activitats no 
exemptes 

Activitats 
exemptes 

Activitats no 
exemptes 

Donacions i altres ingressos per activitats 47.257,30 0,00 16.597,08 0,00 

Aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres despeses d’explotació -12.534,08 0,00 -4.290,95 0,00 

Amortització de l’immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajuts concedits -30.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 

Altres resultats 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat de l’exercici 4.723,22 0,00  306,13 0,00 

 

Totes les inversions realitzades durant l’exercici corresponen a activitats exemptes. 
 
d) Conciliació del resultat comptable i fiscal 
   
Segons l’article 136.3 del Reial Decret Legislatiu 47/2004, de 5 de març per el que s’aprova el Text 
Refós de la llei de l’Impost sobre Societats, l’Associació no està obligada a presentar la declaració de 
l’Impost de Societats. 
 

e) Impost sobre el Valor Afegit 
   
L’Associació està exempta de l’impost sobre el valor afegit 
 
f) Altres 
 
A la data de formulació dels comptes anuals simplificats, l’Associació té oberts a inspecció per les 
autoritats fiscals els quatre últims exercicis per tots els impostos que li són aplicables. Ateses les 
diferents interpretacions possibles de la legislació fiscal vigent, podrien ser assignats a l’Associació 
passius addicionals com a resultat de futures inspeccions fiscals. En tot cas, la Direcció de l’Associació 
estima que aquests passius,  si s’arribessin a produir, no afectarien de forma important els comptes 
anuals simplificats. 

 
15. INGRESSOS I DESPESES 
 
a) Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’Associació 
 
No hi ha despeses derivades del funcionament dels Òrgans de govern de l’Associació durant els 
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exercicis 2019 i 2018. 
 
b) Ajuts concedits i altres despeses 

 
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del compte de resultats simplificat. 
 
c) Aprovisionaments 

 
No hi ha hagut despeses per aprovisionaments. 
 

d) Despeses de personal 
 
No hi ha hagut despeses de personal. 
 

e) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 
 
No aplicable a l’Associació. 
 
f) Altres resultats 
 
Els resultats que figuren en aquest epígraf corresponen a ingressos i despeses excepcionals. 
 
g) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions 

 
No hi ha hagut ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions. 

 
h) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades 

 
L’Associació no ha realitzat cap transacció amb entitats del grup o associades. 
 
i) Transaccions efectuades en moneda estrangera 

 
L’Associació no ha realitzat transaccions en moneda diferent a l’euro. 
 
 
17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
L’Associació no ha realitzat cap operació amb entitats o altres parts vinculades. 
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18. ALTRA INFORMACIÓ 
 
a) Nombre mitjà de persones ocupades 
 
L’Associació no té persones contractades durant l’exercici 2019 ni 2018. 

 

b) Canvis dels components de l’Òrgan de govern 
 

Durant l’exercici 2019 no hi ha hagut canvi en l’Òrgan de govern. 
 
c) Operacions amb garantia 
 
No hi ha operacions amb garantia. 
 
d) Honoraris d’auditoria 

 
No aplicable a l’Associació.  
 
e) Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. 
“Deure d’informació” de la llei 15/2010, de 5 de juliol 
 
D’acord amb la Resolució de 29 de gener de 2016 de “l’Instituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas”, la informació sobre el període mig de pagament a proveïdors i creditors en operacions 
comercials a l’exercici 2019 i 2018 son les següent:  

 

Concepte 

Exercici 2019 Exercici 2018 

Dies Dies 

Període mig de pagament 0 0 

 

 
19. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
a) Xifra de negocis per tipus d’activitat i centres de treball 
 
No aplicable a l’Associació. 
 
b) Xifra de negocis per mercat geogràfic 
 
La xifra de negocis s’ha realitzat tota a Catalunya. 
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_____________________ 

 
 
Comptes anuals composats de 24 fulls, que es formulen a Barcelona, a 30 de març de 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                   ________________________                                                                _____________________                                 
            Maria Alba Miquel Tàpies                                                                           Clara Garcia Ortés 

     (Secretaria)                                                                                           (Presidenta) 
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