ASSOCIACIÓ AMICS DEL MOVIMENT QUART MÓN CATALUNYA
CIF: G-61695052 Memòria econòmica abreujada – Exercici 2020

1) Activitat de l'entitat
a) Constitució
AMICS DEL MOVIMENT QUART MÓN DE CATALUNYA és una associació que es va
constituir el 07/01/1998, per temps indefinits, i consta inscrita al Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 20726 i NIF G-61695052.
L’entitat resta subjecta als principis i disposicions de la Llei 4/2008, de 24 d’abril,
relativa al nou règim jurídic de les fundacions i les associacions que exerceixen les
seves funcions majoritàriament a Catalunya.
El domicili social de l’Associació s’estableix al carrer Pere Vergés 1, 7-4, de Barcelona,
08020.
Segons els estatuts vigents de l´ ASSOCIACIÓ AMICS DEL MOVIMENT QUART MÓN DE
CATALUNYA, la finalitat de l‟ Associació és, segons la següent transcripció literal:
1. El recolzament al desenvolupament a Catalunya del Moviment Internacional
ATD Quart Món, difonent els seus principis, que són: tota persona, sigui de la
condició que sigui, té inherents en ella, valors inalienables fonamentals que
constitueixen la seva dignitat de persona. Sigui quina sigui la seva forma de
vida, les seves creences, les seves limitacions o mancances, tota persona i, amb
especial rellevància la persona pobra, conserva intactes aquests valors
essencials que la situen al nivell de tots els éssers humans.
2. Detectar i lluitar contra l’exclusió social i cultural i, en primer lloc, contra
l’exclusió en les seves formes més greus.
3. La promoció i la integració de les persones, grups o capes socials més
desheretades de la societat que les envolta, amb una acció pràctica i amb
investigacions socials.
4. La representació dels exclosos i la defensa dels seus drets en la mesura que ells
mateixos estan impedits per exercir-los.
5. Posar en marxa accions o recolzar iniciatives que tinguin per finalitat donar a
conèixer la vida, la persona i el pensament de Joseph Wresinski, fundador del
Moviment Internacional ATD Quart Món.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació executa les activitats següents:
1. Acompanyar, recolzar i integrar a nens/es, joves, adults i famílies que viuen en
risc d’exclusió a través de la cultura, el lleure, la inserció laboral i l’educació.
2. Promocionar una xarxa de voluntariat.

3. Crear o suscitar la creació de tots els organismes “ad Hoc” per donar una o
diverses solucions als problemes de l’exclusió social.
Aquestes activitats fundacionals es financen mitjançant donacions de particulars i
entitats privades i subvencions i amb els convenis i subvencions que manté signats
amb l’Ajuntament de Barcelona, amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i
Adolescència organisme depenent del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, amb l’Àrea d’Atenció a les persones depenent de la
Diputació de Barcelona.
L’Associació no persegueix lucre de cap mena ni en la seva constitució ni en els seus
fins.
b) Legislació aplicable
L’entitat es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, relativa al nou règim jurídic de les
fundacions i les associacions que exerceixen les seves funcions majoritàriament a
Catalunya; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; pel
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;
pels seus Estatuts i pels acords dels seus Organismes Socials.
c) Actuacions desenvolupades durant l’exercici 2020
Les principals actuacions portades a terme per l’entitat durant l’exercici 2020 són:
Acompanyament a famílies galaicoportugueses a Barcelona en el seu dia a dia i
especialment en casos de desallotjament; "Suma i Multiplica: Drets per la infància";
Reforç escolar i acompanyament educatiu durant el confinament, "Dones generadores:
Espai d'intel•ligència col•lectiva", "Obriu pas als joves", Grup de joves i preadults;
suport i acompanyament als adults a serveis i recursos d’inserció laboral i recerca de
feina.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
a) Imatge fidel
Els comptes anuals han estat formulats pels membres de la Junta Directiva de manera
que presentin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
l’exercici.
Els comptes anuals han estat obtinguts dels registres comptables de l’Entitat, d’acord
amb els criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda continguts en el Decret
259/2008 de 23 de desembre, que regula les associacions declarades d’utilitat pública
subjectes a la legislació de Catalunya.

b) Principis comptables
Els comptes anuals de l’entitat s’han formulat seguint els principis comptables
establerts. Els principis comptables han estat aplicats en tot moment, no existint raons
excepcionals que justifiquessin la falta d’aplicació d’algun d’ells per a expressar la
imatge fidel del patrimoni de l’empresa, ni la utilització d’altres principis comptables
no obligatoris.
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa i judicis rellevants en
l’aplicació de les polítiques comptables.
L’elaboració dels comptes anuals requereix l’adopció de certs judicis i estimacions que
afecten l’aplicació de les polítiques comptables i als imports registrats de certs actius,
passius, ingressos i despeses. Les estimacions són constantment revisades i estan
basades en l’experiència històrica i altres factors, incloses les expectatives de successos
futurs que es creuen raonables sota aquestes circumstàncies. Fonamentalment,
aquestes estimacions es refereixen a la valoració de certs actius per a determinar un
possible deteriorament a la vida útil dels actius materials i intangibles així com a la
probabilitat d’ocurrència de passius d’import indeterminat o contingents.
Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació
disponible a la data de formulació dels comptes anuals sobre els fets analitzats, és
possible que esdeveniments que puguin donar-se en el futur obliguin a modificar-les (a
l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis, el que es faria de forma prospectiva,
reconeixent els efectes del canvi d’estimació als corresponents comptes anuals futurs.
d) Moneda funcional i de presentació
Els comptes anuals es presenten en euros, que és la moneda funcional i de presentació
de l’entitat.
e) Comparació de la informació
Els comptes anuals es presenten de manera comparativa amb els de l’exercici 2019.
f) Agrupació de partides
No s’han segregat ni agrupat partides en el Balanç, en el Compte de Pèrdues i Guanys
en forma diferents de les estructures que refereixen al Pla General de Comptabilitat.
g) Correcció d’errors
S’han corregit 4 errors comptables:

1-Es va comptabilitzar dues vegades un donatiu ingressat en el compte de l’associació
de Paypal, havent-se carregat 96,75 € del compte 572.3 i carregada la mateixa
quantitat al Remenant.
2- Es va tancar l’exercici 2019 amb una desviació de 0,7 € en el saldo del compte 570.2
que ha estat corregida amb abonament al compte de Remenant.
3- Es va tancar l’exercici 2019 amb una desviació de 0,06 € en el saldo del compte
475.2 que ha estat corregida amb càrrec al compte de Remenant.
4- Quan es va realitzar el contracte de lloguer del local, no es va crear el compte
“Fianzas” i es va recollir com una major despesa. En aquest any que es va retornar la
fiança es corregeix l’error creant el compte
Variacions per error
Inici
Error 1
Error 2
Error 3
Error 4
Total

Remenant
41.107,79
-96,75
0,7
-0,06
1950
42.961,68

Les variacions totals del compte 120.1 a causa de les anteriors variacions i del
repartiment dels excedents d’anteriors exercicis es contemplen en la nota 13

3. Excedent de l'exercici
Els membres de la Junta Directiva sol·licitaran l’aprovació de la següent proposta de
distribució de l’excedent de l’exercici:

Base de repartiment

2019
1.336,98

Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total 1.336,98
aplicació
Aplicació a
2019
Romanent/Excedentes exerc.anter 1.336,98
Total aplicació = Total base de 1.336,98
repartiment

2020
8.929,27
8.929,27
2020
8.929,27
8.929,27

4. Normes de valoració
Les principals normes de registre i de valoració utilitzades per l’associació a
l’elaboració dels seus comptes anuals de l’exercici 2020, d’acord amb les establertes
pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents.
4.1 Immobilitzat intangible i immobilitzat material
L’immobilitzat intangible i material es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o
cost de producció. Posteriorment, es valora pel cost disminuït per la corresponent
amortització acumulada, i de procedir, per les pèrdues que es produeixin per
deteriorament.
Els actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil.
4.2 Arrendaments
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que de les
condicions dels mateixos es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari
substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del
contracte. La resta d’arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius.
Els ingressos i despeses derivades dels acords d’arrendament operatiu es carreguen al
compte de pèrdues i guanys en l’exercici en què es meriten.
4.3 Actius i passius financers
Els crèdits i els deutes de l’entitat corresponen a operacions derivades de la seva
activitat ja siguin de deutors i creditors comercials, o bé de donants i subvencionadors,
i s’han classificat respectivament dins les categories d’actius i passius financers a cost
amortitzat.
Són amb venciment no superior a un any, sense tipus d’interès contractual i es valoren
pel seu valor nominal, ja que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és
significatiu.
Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten quan existeixen dubtes sobre
el cobrament dels crèdits.
4.4 Existències
Les mercaderies es valoren al seu preu d’adquisició.
Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d’adquisició,
s’efectuen les oportunes correccions valoratives reconeixent-les com una despesa en
el compte de pèrdues i guanys.

4.5 Impostos sobre beneficis
L’Associació compleix els requisits establerts en l’apartat 3 de l’article 9 de la Llei
27/2014 del 27 de novembre de l’Impost de Societats, per la qual no té l’obligació de
presentar declaració jurada d’aquest impost.
4.6 Ingressos i despeses
Com a norma general, els ingressos i les despeses s’imputen en funció del corrent real
d’aquests, amb independència del moment del cobrament o del pagament.
Amb criteri de prudència, es comptabilitzen tan sols els beneficis realitzats a la data de
cloure l’exercici. Els riscos i pèrdues previsibles, però, es comptabilitzen tan bon punt
són coneguts.
4.7 Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats són considerades com a no reintegrables en la
mesura que es compleixin els condicionats d’aquestes, i són valorades per l’import
concedit i imputats a resultats de forma proporcional en la mesura que s’executin els
projectes per als quals han estat concedides.
Concretament pel que fa a les donacions, es registren com a ingrés pel seu valor net en
el moment de rebre-les. En el moment en què es transfereixen els diners a les
contraparts es comptabilitza la corresponent despesa.
4.8 Provisions i contingències
Els membres de la junta directiva diferencien entre:
Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos
passats, la cancel·lació del qual és probable que origini una sortida de recursos, però
que resultin indeterminats pel que fa al seu import i/o moment de cancel·lació.
Contingències: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos
passats, la materialització futura del qual està condicionada a què esdevingui, o no, un
o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l’Associació.
Els comptes anuals de l’associació recullen totes les provisions significatives en les
quals és més gran la probabilitat de què s'hagi d'atendre l'obligació.
4.9 Transaccions en moneda estrangera
No s’han realitzat transaccions en moneda estrangera durant el 2020.

4.10 Despeses de personal
Les despeses de personal inclouen totes les obligacions meritades durant l’exercici.
Totes les despeses de la junta directiva i col·laboradors de l’associació són assumides
individualment.

5. Immobilitzat material
L’entitat solament disposa d’una partida d’aquesta naturalesa denominada
“Mobiliario”

2020
2019

Saldo
inicial
1298,1
1.063,6

Variació a
566,57
468,86

Amortització
anual
322,26
468,86

Amortització
acumulada
1.540,64
1.218,38

Saldo
Final
1.864,67
1.298,1

6. Immobilitzat intangible
L’entitat no disposa de cap bé intangible ni en l’exercici 2019 ni en l’exercici 2020.

7. Béns del Patrimoni històric
L’entitat no disposa de cap bé inclòs en el patrimoni històric ni l’exercici 2019 ni en
l’exercici 2020.

8. Inversions Immobiliàries
No hi ha hagut moviment al llarg de l’any de les partides corresponents a inversions
immobiliàries ni l’exercici 2019 ni en l’exercici 2020.

9. Arrendaments
Arrendaments financers
L’associació no té formalitzats contractes d’arrendament financer.
Arrendaments operatius

L’associació va tenir un contracte operatiu per l’ús del local on fa les seves activitats en
el Carrer Clot 21 baixos primera 08018 Barcelona fins al 30/09/2020.
El contracte va tenir un valor mensual de 650 € mes IVA i una durada de tres anys des
del 25 d’octubre de 2018.
L’associació no preveu subcontractar l’ús del local

10. Actius financers
Actius financers a curt termini 2020
Euros
Actius financers a cost amortitzat

17.749,1 €

Total

17.749,1 €

Actius financers a curt termini 2019
Euros
Actius financers a cost amortitzat

43.970,5 €

Total

43.970,5 €

El moviment de la partida de l’actiu del balanç “Usuaris, patrocinador i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar” ha estat:
Saldo inicial

Augments

Disminucions

Saldo final

43.940,5 €

39.122 €

65.343,4 €

17.749,1 €

11. Passius financers
Passius financers a curt termini 2019
Euros
Actius financers a cost amortitzat

14.151,19

Total

14.151,19

Els passius financers es componen de cinc conceptes:
1) 11.684 euros de saldos d’ingressos anticipats.
2) 1.215,8 euros de saldo de cotitzacions a la Seguretat Social pendents de pagament.
3) 736,05 euros en concepte d’IRPF de treballadors a liquidar a la Hisenda Pública
4) 378,57 euros en concepte d’IRPF per retenció de lloguer a liquidar a la Hisenda
Pública
5) 163,5 euros en concepte de deutes amb proveïdors
6)-26,73 remuneracions pendents de pagament

Passius financers a curt termini 2020
Euros
Actius financers a cost amortitzat

2.754,53

Total

2.754,53

Els passius financers es componen de cinc conceptes:
1) 1.310 euros d’una subvenció pendent de retornar.
2) 941,8 euros de saldo de cotitzacions a la Seguretat Social pendents de pagament.
3) 177,89 euros en concepte d’IRPF de treballadors a liquidar a la Hisenda Pública
4) 351,57 euros en concepte de deutes amb proveïdors
5)-26,73 de remuneracions pendent de pagament

12. Situació fiscal
L’Associació d’acord amb la Llei 27/2014 del 27 de novembre de l’Impost de Societats i
Reial Decret-Llei 1/2015, té l’obligació de presentar l’Impost sobre Societats.
L’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos als quals està sotmesa per la
legislació vigent pels anys oberts a inspecció.
En opinió de la Direcció de l’Entitat no existeixen contingències que puguin derivar-se
de la revisió dels anys oberts a inspecció.

13. Fons propis
El moviment dels exercicis 2019 i 2020 dels fons propis ha estat
2019
Fons propis
Fons social
Romanents
Resultat de
l’exercici
Total

31-12-2018
13.274,94
29.107,51
2.000,28

Augment
0
12.000,28
0

Disminuc.
0
0
-663,3

Traspàs
0
0
0

31-12-2019
13.274,94
41.107,79
1.336,98

44.382,73

12.000,28

-663,3

0

55.719,71

31-12-2019
13.274,94
41.107,79
1.336,98

Augment
0
3.287,68
7.592,29

Disminuc.
0
-96,81
0

Traspàs
0
0
0

31-12-2020
13.274,94
44298,66
8.929,27

55.719,71

10.884,95

-96,81

0

66.502,87

2020
5.940
49.496
5.629,51
61.065,51

2019
6.520
54.316,5
8.696,13
69.532,63

2020
Fons propis
Fons social
Romanents
Resultat de
l’exercici
Total

14. Ingressos i despeses
a) Subvencions, donacions i llegats
S’han rebut les següents donacions

Quotes dels associats
Subvencions i col·laboracions empresarials
Donacions de particulars
Total

L’Associació rep diferents subvencions i donacions per a dur a terme la seva activitat
principal, les quals es reconeixen en l’exercici en què es desenvolupen.
Generalment, el cobrament de la totalitat d’aquestes subvencions està subjecte a la
correcta justificació de les despeses incorregudes per haver-les dut a terme.
Totes les donacions són rebudes del sector privat i s’han imputat com a ingrés de
l’exercici en tenir la consideració de no reintegrables.
S’han complert totes les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats.

b) Ingressos d’explotació
El detall dels ingressos d’explotació és el següent:

Quotes dels associats
Subvencions i col·laboracions empresarials
Donacions de particulars
Total

2020
5.940
49.496
5.629,51
61.065,51

2019
6.520
54.316,5
8.696,13
69.532,63

c) Despeses per activitats
El detall de les despeses per activitats és el següent:
Despeses d’activitat
Despeses d’administració
Total

2020
51.813,98
51.813,98

2019
67.726,79
67.726,79

d) Despeses de personal
El detall de les despeses de personal és el següent
Sous i salaris
Seguretat social
Total

2020
32.925,04
7.895,28
40.820,32

2019
36.115,21
11.287,85
47.403,06

El número mitjà del personal durant l’exercici 2020 i 2019 ha estat el següent:
Homes
Dones
Total

2020
0,25
1,20
1,45

2019
0,25
1,52
1,78

15. Provisions i Contingències
No hi ha hagut moviment al llarg de l’any 2019 ni de l’exercici 2020 de les partides
corresponents a provisions i contingències.

16. Fets posteriors al tancament
No hi ha cap fet posterior que s’hagi de mencionar

17. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies i quadre resum destí de
rendes i ingressos
L’entitat destina més del mínim 70 per cent dels seus ingressos a finalitats
de la seva activitat fundacional, amb la qual cosa es compleix l’establert
legalment:
Exercici

Ingressos

2.020
2.019

61.065,61
69.532,63

Despeses
51.813,98
67.726,79

Percentatge
destinat
84,84%
97,40%

18. Operacions amb parts vinculades
No existeix cap tipus de vinculació ni en persones físiques ni persones jurídiques.
19. Altres informacions
a) Informació requerida per la disposició addicional tercera de la llei 15/2010 del 5 de
juliol al compliment dels terminis legals de pagaments a proveïdors en operacions
comercials.
L’associació ha realitzat, la pràctica totalitat dels pagaments efectuats dintre del
màxim legal establert.

Barcelona, a 16 d’abril de 2021.

Presidenta: Gemma Antón Haro
Secretaria: Aline Dujardin

