
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPORT A 
LES DONES QUE PATEIXEN 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
    

NIF: G64813595 
 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
COMPTES ANUALS  

 
EXERCICI 2021 

 

 

 

 

 



NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES 2021 2020

A) ACTIU NO CORRENT 13.449,63 8.318,17

20, (280), (290) I. Immobilitzat intangible 5.a) 3.772,84
21, (281), 

(2910),(2911),(2912),(2913),(2914),(2915),(291

6),(2917),(2918)

II. Immobilitzat material. 5.b) 8.376,79 7.018,17

22, (282), (292) III. Inversions immobiliàries.

23,(29190),(29191),(29192),(29193,(29194) IV. Béns del patrimoni cultural.
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), 

(2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), 

(2954)

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg 

termini
9 0,00 0,00

2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 

258, (259), 26,(2495), (2935), (2945), (2955), 
VI. Inversions financeres a llarg termini. 9 1.300,00 1.300,00

474 VII. Actius per Impost Diferit

B) ACTIU CORRENT 996.543,30 905.350,93

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existències. 74,05 60,00

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 

altres comptes a cobrar.
9 189.533,93 350.244,05

440,441,442,(447)  1. Usuaris i deutors per vendes i prestacio de serveis 8.770,00 500,00

443,(4933),(4934),(4935)
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts 

vinculades

444  3. Patrocinadors

445,446,449,(490)  4. Altres deutors 6.635,00 104.196,36

460,464,544  5. Personal 0,00 0,00

4700,4707,4708,4709,471,472,473
 6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les 

administracions públiques
174.128,93 245.547,69

558 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 

5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 

5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), 

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt 

termini.

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 

540, 541, 542, 543,544, 545, 546, 547, 548, 

(549), 551, 554,5525, 5590, 565, 566, (5935), 

IV. Inversions financieres a curt termini. 9

480, 567 V. Periodificacions a curt termini

570,572,574,576 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 806.935,32 555.046,88

TOTAL ACTIU (A+B) 1.009.992,93 913.669,10

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES   2021 2020

A) PATRIMONI NET 11 991.686,49 895.522,86

 A-1) Fons propis 100.459,83 90.303,89

    I. Fons dotacionals o fons socials 4.500,00 4.500,00

100,101     1. Fons dotacionals o fons socials 4.500,00 4.500,00

(103),(104)
    2. Fons dotacionals o fons socials pendents de 

desemborsar
102     II. Fons Especials

120, (121)    III. Excedents d'exercicis anteriors 85.803,89 72.525,97

124
   IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats 

estatutàries

129     V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3 10.155,94 13.277,92

118    VI. aportacions per a compensar pèrdues

 A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 

ajustaments
12 891.226,66 805.218,97

130  1. Subvencions oficials de capital 891.226,66 805.218,97

131  2. Donacions i llegats de capital

132  3. Altres subvencions, donacions i llegats

137  4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

14    I. Provisions a llarg termini.

  II. Deutes a llarg termini. 10.a) 0,00 0,00

1605, 170        1. Deutes amb entitats de crèdit

1615, 1625,1635, 171, 172, 173, 174,175, 176, 

180, 185,189
       2. Altres deutes a llarg termini. 0,00 0,00

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634
 III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg 

termini.

479   IV. Passius per impost diferit

181   V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 18.306,44 18.146,24

499, 529  I. Provisions a curt termini.

II. Deutes a curt termini. 10.b) 553,22 137,22

5105, 520, 527       1. Deutes amb entitats de crèdit. 553,22 137,22
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 

554.5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561,569
     2. Altres deutes a curt termini.

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125,5133, 

5134, 5143, 5144, 524,5523, 5524, 5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt 

termini.

IV.Creditors per activitats i altres comptes a pagar. 10.b) 17.753,22 18.009,02

400, 401, 403, 404, 405, (406)     1. Proveïdors. 74,05

41     2. Creditors diversos 5.750,13 1.626,50

465,466    3. Personal (Remuneracions pendents de pagament) 0,00 0,00

475,476,477
   4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 

administracions públiques
11.929,04 16.382,52

448   5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU (A+B+C) 1.009.992,93 913.669,10

BALANÇ SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2021

HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE GÈNERE



HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE GÈNERE

HABER

(DEURE)

2021 2020

1. Ingressos per les activitats 747.560,85 433.913,40

700,705,(706),(708),(709)     a)Vendes i prestacions de serveis 12.261,00 5.710,00

721     b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 3.080,00 1.840,00

722, 723     c) Ingressos de promocions,patrocinadors i col·laboracions. 0,00 0,00

724,727,728,(658)     d) Subvencions,donacions i altres ingressos 12 732.219,85 426.363,40

2. Ajuts concedits i altres despeses -355.597,16 -171.178,00

(650),(651),(652),729     a) Ajuts concedits 14 -355.597,16 -171.178,00

(653), (654)
    b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de 

membre de l'òrgan de govern

(6930), 71, 7930
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de 

fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 

609,61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 
5. Aprovisionamients 14 -36.416,27 -17.228,06

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

752     a) Ingressos per arrendaments

751,753,754,755,759     b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00

(64) 7. Despeses de personal 14 -237.201,86 -174.244,82

8. Altres despeses d'explotació -104.538,06 -56.231,37

    a) Serveis exteriors -104.538,06 -56.231,37

(620)       a1) Recerca i desenvolupament

(621)       a2) Arrendaments i cànons -10.826,07 -9.438,00

(622)       a3) Reparacions i conservació -551,05 -116,72

(623)       a4) Serveis de professionals independents -62.573,30 -28.731,05

(624)       a5) Transports -45,83 -89,46

(625)       a6) Primes d'assegurances -1.374,33 -1.292,16

(626)       a7) Serveis bancaris -1.191,06 -873,12

(627)       a8) Publicitats, propaganda i relacions públiques -7.466,77 -654,40

(628)       a9) Subministraments -3.226,80 -3.121,10

(629)       a10) Altres serveis -17.282,85 -11.915,36

(631),(634),636,639    b) Tributs 0,00 0,00

(655),(694),(695),794,7954
   c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions 

de les activitats

(656),(659)    d) Altres despeses de gestió corrent

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat 5 -3.682,82 -1.754,57

725,726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

7951, 7952, 7955,7956 11. Excés de provisions

(670), (671), (672), (690), (691), (692), 

770, 771, 772, 790, 791, 792
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzats

(690), (691),(692),790,791,792    a) Deterioraments i pèrdues

(670),(671),(672),770,771,772    b) Resultats per alienacions i altres

(678),778 13. Altres resultats 14 31,26 1,34

I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
10.155,94 13.277,92

760, 761, 762, 769 14. Ingressos financers.

(660),(662),(665),(669) 15. Despeses financeres. 0,00 0,00

(663),763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668),768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments 

financers

(696),(697),(698),(699),796,797,798,79

9
   a) Deterioraments i pèrdues

(666),(667),(673),766,773    b) Resultats per alienacions i altres

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

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 10.155,94 13.277,92

(6300)*,6301*, (633),638 19. Impostos sobre beneficis 13

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 3 10.155,94 13.277,92

* El seu signe és negatiu

** El seu signe pot ser negatiu o possitiu

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2021

NotaNº CUENTAS



Excedents 

exercicis 

anteriors

Excedents 

pendents de 

destinar a 

les finalitats 

estatutàries

Excedent de 

l'exercici

Aportacions 

per a 

compensar 

pèrdues

Subvencions, 

donacions i 

llegats rebuts

TOTAL

Total
Pendents de 

desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 4500,00 58071,76 14854,85 291246,00 368672,61

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors 0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors -400,64 -400,64

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 4500,00 0,00 57671,12 0,00 14854,85 0,00 291246,00 368271,97

I. Excedent de l'exercici 13277,92 13277,92

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 14854,85 0,00 -14854,85 0,00 513972,97 513972,97

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00

4. Altres aportacions 14854,85 -14854,85 513972,97 513972,97

III. Altres variacions del patrimoni net 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 4500,00 0,00 72525,97 0,00 13277,92 0,00 805218,97 895522,86

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 0,00

II. Ajustaments per errors N-1 0,00 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N 4500,00 0,00 72525,97 0,00 13277,92 0,00 805218,97 895522,86

I. Excedent de l'exercici 10155,94 10155,94

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 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

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00

4. Altres aportacions 0,00

III. Altres variacions del patrimoni net 13277,92 -13277,92 86007,69 86007,69

E. SALDO FINAL DE L'ANY N 4500,00 0,00 85803,89 0,00 10155,94 0,00 891226,66 991686,49
J-DE20919

Estat de canvis en el patrimoni net

Exercici 2021

Fons



1 

  

  

ENTITAT: HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LES DONES QUE PATEIXEN 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

MEMÒRIA SIMPLIFICADA DE L’EXERCICI  2021 

 

 

1.  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

Hèlia és una associació feminista sense ànim de lucre formada l'any 2008 per un equip de 

professionals i voluntàries que ofereixen suport integral a dones que han patit processos de 

violència masclista fins aconseguir la plena reparació i recuperació del mal sofert, utilitzant la 

recerca contínua de les necessitats de les dones afectades i llurs fills i filles; treballant en xarxa i 

generant projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de violència masclista.  

 

L'objectiu general de l’associació contra les violències de gènere és promoure programes de 

sensibilització, de prevenció, d'atenció, de foment del voluntariat i de la participació ciutadana i de 

programes de lluites i solidaritat internacional, per aconseguir l’eradicació de la violència masclista.  

Crear espais i eines per a la recuperació i la millora del benestar de les dones en processos de 

violència de gènere. 

 

Amb aquest fil conductor, treballen per sensibilitzar la ciutadania i per eliminar les causes de la 

violència, a través de diferents projectes, que tenen per objectius específics:  

 

➢ Creació d’espais i eines per a la recuperació i la millora del benestar de les dones víctimes i 

supervivents d'un procés de violència de gènere.  

➢ Crear programes per pal·liar els efectes en les filles i fills testimonis del maltractament.  

➢ Oferir un espai adequat per compartir experiències i donar testimoniatge.  

➢ Investigar la situació actual sobre el acompliment de la llei i els serveis que s’estan 
oferint tant públics com privats.  

➢ Detectar les necessitats de les dones que pateixen violència, i crear projectes 

determinats per donar solucions.  
➢ Coordinar-nos amb les altres entitats que atenen dones, per compartir serveis i 

informació.  
➢ Orientar, informar, derivar i acompanyar a les dones sobre els recursos de la xarxa 

social que les poden beneficiar.  
➢ Impulsar i participar en el circuit d’atenció dels diferents ens socials d’atenció, 

policia, salut, educació, punts d’atenció.  
➢ Crear una xarxa de voluntariat social per donar suport a les dones que pateixen 

violència masclista.  
➢ Potenciar i intercanviar experiències a nivell estatal i europeu, amb la cooperació 

internacional.  
➢ Donar suport i servei a les entitats que treballen en contra de les violències de gènere.  
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L’Associació porta endavant diferents projectes i accions a diverses parts del món per tal d’implicar 

a tota la comunitat en la lluita contra les violències masclistes i la garantia dels drets sexuals i 

reproductius de les dones palestines a Hebron, Qalqilia i Tubas. 

 

Per tal de millorar les oportunitats de vida i ocupació de les dones amb formació universitària i 

superior, i millorar l’accés a la salut a dones amb malalties cròniques, es porten a terme dos 

projecte des de l’àrea de cooperació a Palestina i Cisjordània. 

 

Actualment, l’Associació té aquestes 3 línies clares de suport a Palestina, i s’estan executant 

aquests 3 projectes subvencionats per la direcció de justícia global i per l’Agència Catalana de 

cooperació al desenvolupament. 

 

HÈLIA és una entitat no lucrativa acollida a la Llei 49/2002 del 23 de desembre, del règim fiscal de 

les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius del mecenatge. Va exercir la respectiva opció en  

l’exercici 2018.    

 
S’adjunta a aquests comptes anuals una memòria detallada de les activitats dutes a terme per 
l’Associació durant l’exercici 2021.  
 

Usuaris/es Activitats 

Exercici 2019 

Usuaris/es Activitats 

Exercici 2020 

Usuaris/es Activitats 

 directes i 

indirectes  

Exercici 2021 

1.299 625 8.900 

 

Un total de 109 persones voluntàries han participat i s’han implicat en les diverses activitats i 

accions que s’han realitzat durant l’exercici de 2021 des de l’entitat. 

 

L’exercici econòmic de l’entitat comença l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre. 

 

L’entitat 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 

 

1) Imatge fidel 

 

a) Els comptes anuals 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. 
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  Els comptes anuals es formulen en euros, i estan formats pel balanç de 

situació simplificat, el compte de resultats simplificat, l’estat de canvis en el patrimoni 

net i aquesta memòria 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. 

 

b) 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 han estat els que es recullen a 

les disposicions legals que són d’aplicació a L’Associació. 

 

2) Principis comptables no obligatoris aplicats 

 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

3) Comparació de la informació 

 

Als presents comptes anuals es presenten les xifres de l’exercici objecte de la rendició de comptes i el 

de l’immediatament anterior, no existint cap raó que impedeixi la comparació entre ambdues xifres. 

 

4) Agrupació de partides 

 

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

 

5) Elements recollits en diverses partides 

 

Dins el Balanç de situació inclòs en els presents Comptes Anuals no hi ha elements patrimonials 

distribuïts en diverses partides. 

 

6) Canvis de criteris comptables 

 

Durant l’exercici no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables diferents als 

relacionats amb l’adaptació de la comptabilitat al nou Pla de comptabilitat de les fundacions i les 

associacions.  

 

7) Correcció d’errors 

 

Durant el present exercici no s’ha corregit cap saldo erroni que provingui d’errors de registre 

d’exercicis anteriors.  
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

 

La proposta que es presenta a l’assemblea és aplicar l’excedent positiu de l’exercici 2021 de 10.155,94 

Euros, a Romanent (epígraf “Excedents d’exercicis anteriors”). 

 

Quadre explicatiu de l’aplicació de resultats: 

 
Bases de repartiment 2021 Import 

Excedent de l’exercici 10.155,94 € 

 Total base de repartiment = Total aplicació 10.155,94 € 

Aplicació a Import 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent 10.155,94 € 

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  

 Total aplicació = Total base de repartiment 10.155,94 € 

 
Bases de repartiment 2020 Import 

Excedent de l’exercici 13.277,92 € 

 Total base de repartiment = Total aplicació 13.277,92 € 

Aplicació a Import 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent 13.277,92 € 

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  

 Total aplicació = Total base de repartiment 13.277,92 € 

 

4.    NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ 

 

Les principals normes de registre i valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals, d’acord 

amb les establertes al Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions, han estat les següents: 

 

1) Immobilitzat intangible 

  

Com a norma general, l'immobilitzat intangible es registra sempre que compleixi el criteri de 

identificabilitat i es valora inicialment pel preu d'adquisició o cost de producció minorat, 

posteriorment, per l'amortització acumulada i, si escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi 

experimentat. 

 

Les amortitzacions es calculen mitjançant un sistema lineal, segons la vida útil estimada dels actius, a 

partir de la posada en funcionament. 

 

El percentatge anual d'amortització que s'aplica és el següent: 
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2) Béns integrants del patrimoni cultural 

 

No aplicable a l’entitat. 

 

3) 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 retir 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 

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. Els percentatges anuals d’amortització que s’apliquen són els següents: 

 

 
Tipus de béns 

Percentatge 

Construccions 20% 

Mobiliari 10% 

Elements per al processament de la informació 25% 

Altre immobilitzat 20% 

 

Per una altra banda, tal com es va recollir a la memòria de l’exercici anterior, la partida de 

construccions recull el canvi de finestres de la façana de fusta per unes d’alumini, corresponents al 

local llogat, contracte signat el passat exercici i que es detallarà en un altre punt de la memòria, amb 

una durada de 5 anys. Per la qual cosa, el coeficient d’amortització d’aquest immobilitzat és del 20% 

tenint en compte la durada del corresponent contracte.  

 

Les adquisicions s’amortitzen a partir 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 

 
Tipos de bienes 

Porcentaje 

Aplicaciones informáticas 33% 
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deteriorament es reconeixen al compte de resultats 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 de l’exercici de la baixa. 

 

4) Inversions immobiliàries 

 

No aplicable a l’Associació. 

 

5) Arrendaments 

 

L’Associació registra com arrendaments qualsevol acord, amb independència de la seva 
instrumentació jurídica, pel qual l'arrendador cedeix a l'arrendatari, a canvi de percebre una suma 
única de diner o una sèrie de pagaments o quotes, el dret a utilitzar un actiu durant un període de 
temps determinat, amb independència que l'arrendador quedi obligat a prestar serveis en relació amb 
l'explotació o manteniment d'aquest actiu. 

La qualificació dels contractes com a arrendaments financers o operatius depèn de les circumstàncies 
de cadascuna de les parts del contracte per la qual cosa poden ser qualificats de forma diferent per 
l'arrendatari i l'arrendador. 

Els ingressos i despeses, corresponents a l'arrendador i a l'arrendatari, derivats dels acords 
d'arrendament operatiu han de ser considerats, respectivament, com a ingrés i despesa de l'exercici 
en què es meritin, i s'han d'imputar al compte de resultats. 

L'arrendador ha de continuar presentant i valorant els actius cedits en arrendament conforme a la 
seva naturalesa, incrementant el seu valor comptable en l'import dels costos directes del contracte 
que li siguin imputables, els quals s'han de reconèixer com a despesa durant el termini del contracte 
aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos de l'arrendament. 

Qualsevol cobrament o pagament que es pogués fer en contractar un dret d'arrendament qualificat 
com operatiu, s'ha de tractar com un cobrament o pagament anticipat per l'arrendament que 
s'imputa a resultats al llarg del període d'arrendament a mesura que se cedeixin o rebin els 
beneficis econòmics de l'actiu arrendat. 

 

6) Permutes 

 

No aplicable a l’entitat. 

 

7) Actius financers i passius financers 

 

a) Actius financers: 

 

Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si el 

seu venciment supera o no supera els dotze mesos contats des de la data de tancament. 
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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 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: 

 

• Actius financers a cost amortitzat. 

• Actius financers mantinguts per a negociar. 

• 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 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 

tipus d’interès efectiu, es registren com un ingrés en el compte de resultats. 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 
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estimats. 

 

b) Passius financers 

 

Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de si 

els seu venciment és, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des de la data del 

balanç de situació.  

 

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. 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. 

 

c) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades 

 

A l’entitat no existeixen inversions en entitats del grup, multigrup o associades. 

 

8) Existències 

 

No aplicable a l’entitat. 

 

9) Impostos sobre beneficis 

     

L’Associació, atès que ha exercit l’opció pel 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. 

 

10) Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció de la seva meritació, és a dir, quan es produeix el 

corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en 
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què es produeix el corrent monetari o financer de cobrament o pagament. Els ingressos es valoren 

pel  valor raonable de la contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes i impostos. 

 

11) Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al patrimoni net i 

es traspassen a resultats d’una forma sistemàtica correlacionada amb les despeses o l’amortització de 

la inversió objecte de la subvenció, donació o llegat. Així: 

• Si les subvencions, donacions o llegats es reben per compensar dèficits d’explotació, s’imputen a 

ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 

• Quan són per finançar despeses específiques, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es 

meriten les despeses que financen. 

• Quan es concedeixen per adquirir actius o cancel·lar passius, s’imputen a ingressos a mesura que 

es dota l’amortització o en el moment en què es dóna de baixa l’actiu adquirit, o bé a mesura 

que es cancel·la el passiu finançat. 

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius 

fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 

 

12) Transaccions amb parts vinculades 

 

Les operacions realitzades amb parts vinculades es valoraran, generalment, pel seu valor raonable. Si 

excepcionalment el preu diferís del seu valor raonable, la diferència es registraria en funció de la 

realitat econòmica de l’operació. 

 

L’entitat no ha realitzat cap operació d’aquest tipus. 

 

5.    IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

 

a) Immobilitzat Intangible: 

 

L’Associació ha registrat un import de 4.836,98 € comptabilitzat en aquesta partida, com a una 

aplicació del procés o projecte de digilització de l’entitat. 

 

Els moviments de l’exercici 2021 a l’immobilitzat intangible han estat els següents: 

 

 

Concepte 

Aplicacions 
informàtiques 

Total 

VALOR BRUT   

Saldo inicial 0,00 0,00 

Entrades per noves adquisicions 4.836,98 4.836,98 

Sortides i baixes 0,00 0,00 

Saldo final 4.836,98 4.836,98 
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AMORTITZACIÓ   

Saldo inicial 0,00 0,00 

Dotació a l’amortització -1.064,14 -1.064,14 

Disminucions per sortides, 

baixes, ajustaments o traspassos 
0,00 0,00 

Saldo final -1.064,14 -1.064,14 

VALOR NET INICIAL 0,00 0,00 

VALOR NET FINAL 3.772,84 3.772,84 

 

 

b) Immobilitzat Material: 

 

Els moviments de l’exercici 2021 a l’immobilitzat material han estat els següents: 

 

Concepte 
Construccions Mobiliari 

Elements de 
proc.informació 

Altre 
immobilitzat 

Total 

VALOR BRUT      

Saldo inicial 2.341,35 986,34 4.940,51 1.787,74 10.055,94 

Entrades per noves adquisicions 0,00 0,00 3.977,30 0,00 3.977,30 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 2.341,35 986,34 8.917,81 1.787,74 14.033,24 

AMORTITZACIÓ      

Saldo inicial -702,41 -620,03 -1.268,73 -446,60 -3.037,77 

Dotació a l’amortització -468,27 -77,80 -1.746,86 -325,75 -2.618,68 

Disminucions per sortides, 

baixes, ajustaments o 

traspassos 

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

Saldo final -1.170,68 -697,83 -3.015,59 -772,35 -5.656,45 

VALOR NET INICIAL 1.638,94 366,31 3.671,78 1.341,14 7.018,17 

VALOR NET FINAL 1.170,67 288,51 5.902,22 1.015,39 8.376,79 
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Els moviments de l’exercici 2020 a l’immobilitzat material han estat els següents: 

 

Concepte 
Construccions Mobiliari 

Elements de 
proc.informació 

Altre 
immobilitzat 

Total 

VALOR BRUT      

Saldo inicial 2.341,35 597,34 3.216,96 1.083,44 7.239,09 

Entrades per noves adquisicions 0,00 389,00 1.723,55 704,30 2.816,85 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 2.341,35 986,34 4.940,51 1.787,74 10.055,94 

AMORTITZACIÓ      

Saldo inicial -234,14 -597,34 -231,09 -220,63 -1.283,20 

Dotació a l’amortització -468,27 -22,69 -1.037,64 -225,97 -1.283,20 

Disminucions per sortides, 

baixes, ajustaments o 

traspassos 

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

Saldo final -702,41 -620,03 -1.268,73 -446,60 -3.037,77 

VALOR NET INICIAL 2.107,21 0,00 2.985,87 862,81 5.955,89 

VALOR NET FINAL 1.638,94 366,31 3.671,78 1.341,14 7.018,17 

 

S’han registrat en el present exercici nous elements d'immobilitzat material; un ordinador i dos 

servidors com a nous equips de processament de la informació, i una pantalla de plasma com a 

mobiliari electrònic.  

 

Per una altra banda, la partida de construccions recull el canvi de finestres de la façana de fusta per 

unes d’alumini, corresponents al local llogat, contracte signat a l’anterior exercici 2019 i amb una 

durada de 5 anys. Per la qual cosa, el coeficient d’amortització d’aquest immobilitzat és del 20% tenint 

en compte la durada del corresponent contracte, el qual es detallarà en posteriors paràgrafs.  

 

6.     INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 

 

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

A data 31 de desembre de 2021 l’Associació té subscrit com a arrendatari el següent contracte: 

  
➢ Arrendament del local, amb la descripció de despatx situat al carrer Lepant, 173, Entresòl 

3a, amb referència cadastral 1735407DF3813F0091MM. El contracte d’arrendament es va 
iniciar el mes de maig de 2019, la durada d’aquest és de 5 anys, i l’arrendador és CAG 
Inmobiliaria, S.A., prevista del CIF A-58908344. Els imports per rendes pagades durant 
l’exercici 2021 han estat de 10.826,07 €. 
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A data 31 de desembre de 2021 l’entitat no té subscrits com a arrendador cap contracte 

d’arrendament. 

 

9. ACTIUS FINANCERS 

 

A la data de tancament els instruments financers no corrents i la seva classificació per categories és 

la següent: 

 

Exercici 2020 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 

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 1.300,00 1.300,00 

 

 

Exercici 2021 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 

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 1.300,00 1.300,00 

 

 

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

 

Concepte 2021 2020 

Fiances-Dipòsits constituïts a ll/t. 1.300,00 0,00 

Total 1.300,00 0,00 

 

L’import que figura a aquesta partida correspon a la fiança dipositada a CAG Inmobiliaria, S.A.,  pel 

lloguer del local esmentat en paràgrafs anteriors. 

 

A la data de tancament els instruments financers corrents i la seva classificació per categories és la 

següent: 
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Exercici 2020 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 659.743,24 659.743,24 

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 0,00 659.743,24 659.743,24 

 

Exercici 2021 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 822.340,32 822.340,32 

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 0,00 822.340,32 822.340,32 

 

 

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

 

Concepte 2021 2020 

 Usuaris, deutors 8.770,00 500,00 

 Altres deutors 6.635,00 104.196,36 

 Efectiu i altres actius líquids equivalents 806.935,32 555.046,88 

Total 822.340,32 659.743,24 

 

 

El desglossament i el moviment de l’exercici 2021 de l’epígraf “Usuaris, patrocinadors i deutors de les 

activitats i altres comptes a cobrar” és el següent:  

 

Partides Saldo inicial Altes Baixes Saldo final 

Deutors 500,00 12.261,00 -3.991,00 8.770,00 

Total 500,00 12.261,00 -3.991,00 8.770,00 

 

“Usuaris i Deutors per vendes i prestació de serveis” recull crèdits per serveis  pendents de 

cobrament amb usuaris: 

 

Concepte Import 

Generalitat de Catalunya 8.670,00 

Centre recreatiu cultural de sords 100,00 

Total 8.770,00 
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“Altres deutors” recull crèdits per subvencions privades pendents de cobrament amb entitats 

privades: 

 

Concepte Import 

MDLP-Moviemiento por la Paz, el 

Desarme y la Libertad 

8.670,00 

Total 8.770,00 

 

 

No hi ha hagut moviments durant l’exercici en les correccions per deteriorament per insolvències de 

crèdits. 

 

Durant l’exercici 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. 

 

10. PASSIUS FINANCERS 

 

Els detall del passius financers, per tipus d’instrument financer, és el següent: 

 

a) Passius financers no corrents 

 

L’entitat no té cap partida registrada en aquesta categoria. 

 

b) Passius financers corrents 

 

Exercici 2020 

                                                    Classes   
 
 Categories 

Deutes amb 
entitats de crèdit Derivats, altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 1.763,72 1.763,72 

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

Total 0,00 1.763,72 1.763,72 

    

Exercici 2021 

                                                    Classes   
 
 Categories 

Deutes amb 
entitats de crèdit Derivats, altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 6.377,40 6.377,40 

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

Total 0,00 6.377,40 6.377,40 
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Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Deutes a c/t amb entitats de crèdit 553,22 137,22 

Proveïdors 74,05  

Beneficiaris i Creditors diversos 5.750,13 1.626,50 

Total 6.377,40 1.763,72 

 

 

L’import dels deutes, desglossats segons el seu període de venciment, es mostra en el següent 

quadre: 

 

Venciment de deutes al tancament de 

l'exercici 2021 

Venciment en anys 

1 Més d'1 Més de 5 TOTAL 

Deutes amb entitats de crèdit   553,22          553,22 

Altres deutes           

 

Deutes amb entitats del grup i associades                     

 

Creditors comercials no corrents         

Creditors comercials no corrents         

Proveïdors    74,05                74,05 

Creditors Varis 5.750,13           5.750,13 

Deutes amb característiques especials         

TOTALS 6.377,40 0,00 0,00 6.377,40 

 

 

11.   FONS PROPIS 

 

Els moviments que s'han produït durant l'exercici 2021 en els diferents comptes de fons propis han 

estat els següents: 

 

Concepte 
Fons 
Social 

Excedents exercicis 
anteriors 

Excedent de  
l’exercici Total 

Saldo inicial 4.500,00 72.525,97 13.277,92 90.303,89 

Aplicació del resultat exercici anterior  
 

0,00 13.277,92 -13.277,92 0,00 

Ajustaments exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat de l’exercici actual 0,00 0,00 10.155,94 10.155,94 

Total 4.500,00 85.803,89 10.155,94 100.459,83 
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12.   SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

 

El detall de les subvencions d’explotació, classificades per la seva procedència i, les seves respectives 

imputacions a resultats, són les següents (en euros): 

 

Entitat subvencionadora 
Saldo 
inicial 

Atorgades a 
l’any  

Traspàs al 
resultat 

Saldo Final 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 0,00 3.718,86 3.718,86 0,00 

AJUNTAMENT DE BARCELONA  0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 

AJUNTAMENT DE BARCELONA – JUSTÍCIA 
GLOBAL 

174.428,00 99.915,00 106.153,00 168.190,00 

INSTITUT CATALÀ DE LA DONA 0,00 13.940,00 13.940,00 0,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA 20.631,34 80.516,81 70.210,28 30.937,87 

ACCD-AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

481.000,00 580.000,00 399.856,00 661.144,00 

MDLP-MOVIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y 
LA LIBERTAD 

71.809,63 0,00 50.841,64 20.967,99 

FUNDACIÓ BANCARIA LA CAIXA 57.350,00 0,00 47.363,20 9.986,80 

DONATIU CAIXABANK, S.A. 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 

DONATIUS PARTICULARS I ENTITATS 0,00 3.136,87  3.136,87 0,00 

Total 805.218,97 818.227,54 732.219,85 891.226,66 

 

Totes les subvencions i donacions han estat rebudes per al compliment de la finalitat social de 

l’entitat. 

 

L’entitat ha complert totes les condicions associades a aquestes. 

 

13.  SITUACIÓ FISCAL 

 

 13.1 IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS 

 

a) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes 

 

L’entitat ha exercit l’opció pel règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre, establert a la 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius 

fiscals al mecenatge. 

 

D’acord amb aquest règim, totes les rendes de l’entitat estan exemptes de l’Impost sobre Societats 

a excepció de les derivades d’explotacions econòmiques no declarades exemptes per la normativa 

tributària i les derivades de les explotacions declarades exemptes però no incloses al seu objecte 

fundacional o finalitat específica. Durant l’exercici 2021 no s’ha rebut cap renda que no estigués 

exempta. 
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b) Conciliació del resultat comptable i fiscal 

   

La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de 

Societats és la següent: 

 

  

Activitat 
econòmica 

2021 

Activitat 
exempta 

2021 

Ingressos activitat econòmica/exempta 0,00 748.295,68 

Despeses activitat econòmica/exempta 0,00 738.139,74 

Resultat a tributar abans d'ajustaments 0,00 0,00 

Sancions tributàries 0,00   

Resultat a tributar 0,00   

Quota 25% 0,00   

Quotes a compensar exercicis anteriors 0,00   

Total quotes bases a compensar 0,00   

BI un cop compensades quotes 0,00   

Quota íntegra 0,00   

Pagaments a compte 0,00   

Donatiu Llei 49/2002 0,00   

A ingressar/retornar 0,00   

      

  

13.2 ALTRES TRIBUTS 

a) Impost sobre el Valor Afegit 

   

L’Associació està exempta de l’impost sobre el valor afegit per les activitats relacionades amb la seva 

finalitat fundacional. Per aquest motiu, no pot recuperar l’IVA suportat de les despeses relacionades 

amb aquesta activitat, i registra aquest  import en el compte de despesa corresponent segons la seva 

naturalesa, augmentant aquesta.  

 

b) Altres 

 

A la data de formulació dels comptes anuals, 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 Junta Directiva de l’Associació 

estima que aquests passius, si s’arribessin a produir, no afectarien de forma important els comptes 

anuals. 

 

c) A data de tancament el saldo “Altres deutes amb Administracions Públiques” es desglossa de la 

manera següent: 
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Concepte 2021 2020 

Hisenda Pública, creditora per retencions 

practicades 
7.267,75 8.902,96 

Organismes de la Seguretat Social, Creditors 4.661,29 7.479,56 

Total 11.929,04 16.382,52 

 

 

d) A data de tancament el saldo “Altres crèdits amb Administracions Públiques” es desglossa de la 

manera següent: 

 

 

Concepte 2021 2020 

ACCD- Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament  
115.518,70 71.515,75 

Ajuntament de Barcelona 0,00 144.045,00 

Generalitat de Catalunya 53.504,37 25.059,94 

Diputació de Barcelona 3.718,86 3.607,00 

Institut Català de la Dona 1.387,00 1.320,00 

Total 174.128,93 245.547,69 

 

 

14. 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’entitat durant l’exercici 

2021. 

 

b) Ajuts concedits i altres despeses 

 

El detall de l’epígraf d’ajuts concedits és el següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Ajust a altres entitats 355.597,16 171.178,00 

Total 355.597,16 171.178,00 
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Els ajuts monetaris a altres entitats, es corresponen amb donacions efectuades a diverses entitats, en 

compliment de les finalitats fundacionals de l’entitat. Actualment, l’Associació té aquestes 3 línies 

clares de suport a Palestina, i s’estan executant aquests 3 projectes subvencionats per la direcció de 

justícia global i per l’Agència Catalana de cooperació al desenvolupament. El detall és el següent: 

 
➢ AUTS COOP.INTERNAC. HEALTH WORK COMMITEE     500,00 € 

➢ AUTS COOP.INTERNAC. WOMEN STODY CENTER 257.402,16€ 

➢ AUTS COOP.INTERNAC. FAMILY DEFENSE SOCIETY 

(FDS) 

54.288,00€ 

➢ AJUT ASSOCIACIÓ SODEPAU 43.407,00€   

 

El detall de l’epígraf Altres Serveis i despeses diverses durant l’exercici 2021 és el següent: 

 
Compte Descripció Import € 

6290000 ALTRES SERVEIS I DESPESES DIVERSES 1.124,34 

6290001 DESPESES ALLOTJAMENTS 2.043,14 

6290002 DESPESES DIETES I ALIMENTACIO 1.137,20 

6290003 SERVEIS GESTORIA 4.640,61 

6290004 MATERIAL D'OFICINA 111,94 

6290005 PETIT INMOBILITZAT 187,53 

6290006 DESPESES DESPLAÇAMENTS 1.548,85 

6290007 DESPESES INFORMATICA 3.512,59 

6290008 DESPESES ENTRADES ESDEVENIMENTS 474,00 

6290010 DESPESES QUOTES ENTITATS 758,91 

6290012 

6290013 

6290014 

DESPESES MATERIAL COVID-19 

SERVEIS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 

DESPESES COMUNITAT 

          50,75 

     1.063,59 

        629,40  

 

 

El detall de l’epígraf Altres Serveis i despeses diverses durant l’exercici 2020 va estar el següent: 

 
Compte Descripció Import € 

6290000 ALTRES SERVEIS I DESPESES DIVERSES 176,49 

6290001 DESPESES ALLOTJAMENTS 1.724,94 

6290002 DESPESES DIETES I ALIMENTACIO 490,98 

6290003 SERVEIS GESTORIA 4.010,20 

6290004 MATERIAL D'OFICINA 311,91 

6290005 PETIT INMOBILITZAT 668,26 

6290006 DESPESES DESPLAÇAMENTS 309,44 

6290007 DESPESES INFORMATICA 3.096,11 

6290008 DESPESES ENTRADES ESDEVENIMENTS 120,00 

6290010 DESPESES QUOTES ENTITATS 652,67 

6290011 

6290012 

DESPESES LLIBRES 

DESPESES MATERIAL COVID-19 

40,46 

313,90 

 

 

c) Aprovisionaments 

 

L’entitat ha tingut despeses d’aprovisionaments per import de 36.416,27 € i l’exercici anterior l’import 

va ascendir a  17.228,06 €, i es corresponen amb compres d’altres aprovisionaments (124,43 €) i amb 

treballs realitzats per altres entitats (36.291,84 €).  
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d) Despeses de personal 

 

L’entitat ha tingut personal contractat durant l’exercici i les despeses de personal han ascendit a 

237.201,86 €. 

 

El detall de l’epígraf de despeses de personal és el següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Sous i salaris 188.026,06 136.849,47 

Seguretat social a càrrec de l’entitat 49.175,80 37.395,35 

Total 237.201,86 174.244,82 

 

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

 

L’entitat no ha registrat cap import durant l’exercici per pèrdues de crèdits incobrables derivats de 

l’activitat. 

 

f) Permutes 

 

No s’ha produït cap venda de béns ni prestació de serveis per permuta. 

 

g) Altres resultats 

 

El detall de l’epígraf d’altres resultats és el següent: 

 

 

Despeses Excepcionals 2021 

 
Ajustaments/regularitzacions 
Sanció AEAT  
 

 
23,55 

680,02 
 

Ingressos Excepcionals 2021 

 
Ajustaments/regularitzacions  
Indemnització assegurança local 
 

 
14,83 

720,00 
 

Total 31,26 

 

 

Despeses Excepcionals 2020 

 
Ajustaments/regularitzacions 
 

 
0,00 

 

Ingressos Excepcionals 2020 

 
Ajustament saldo diferència entre factura i pagament 
 

 
1,34 

 

Total 1,34 
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h) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions 

 

La entitat no ha registrat ingressos obtinguts per promocions, patrocinadors o col·laboracions. 

 

i) Ingressos amb caràcter periòdic 

 

L’entitat ha registrat un import  de 3.080,00 € per ingressos obtinguts de les quotes dels seus socis i 

l’exercici anterior en va registrar un import de 1.840,00 €. 

 

j) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades 

 

L’entitat no ha realitzat cap transacció amb entitats del grup o associades. 

 

k) Transaccions efectuades en moneda estrangera 

 

L’entitat no ha fet cap transacció en moneda estrangera durant el present exercici. 

 

15.  PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 

L’entitat no té cap import registrat en la partida de provisions i contingències a la data de tancament 

de l’exercici.  

 

16.  APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATURÀRIES 

 

a) Béns i drets que formen part dels fons dotacionals 

 

No aplicable a l’entitat. 

 

b) Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals 

 

El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a la Llei 4/2008 de la 

Generalitat de Catalunya, del 24 d’abril, i a l’article 3.2 la llei 49/2002, del règim fiscal de les entitats 

sense afany de lucre, és el que s’exposa tot seguit. 

 

Es mostra tot seguit el quadre històric del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals: 

 

Exercici

Ingressos 

nets ajustats 

(14)

Import 

aplicació 

obligatòria 

(15)

Imports executats 

al compliment 

directe 

en l'exercici

(S13a)

Import 

pendent

2017 2018 2019 2020 2021 Total % compliment

2018 275.644,93   192.951,45   244.562,66                 244.562,66     244.562,66     126,7% 0

2019 415.319,88   290.723,92   400.465,03                 400.465,03      400.465,03     137,7% 0

2020 421.557,84   295.090,49   408.279,92                 408.279,92      408.279,92     138,4% 0

2021 722.732,69   505.912,88   712.576,75                 712.576,75  712.576,75     140,8% -         

Total 1.765.884,36 -                   244.562,66     400.465,03      408.279,92      712.576,75  1.765.884,36  -         

    Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
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S’han considerat despeses necessàries aquelles que per la seva naturalesa no es poden considerar 

directament aplicables a la finalitat fundacional. 

 

Durant l’exercici 2021 s’aplica més import que el 70% mínim dels ingressos i rendes a les finalitats 

fundacionals que determina la Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, del 24 d’abril, i a l’article 3.2 

de la llei 49/2002, del règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, no quedant cap import pendent 

d’aplicar en el decurs dels propers quatre exercicis. 

 

Es proposa aplicar a “Excedents d’exercicis anteriors” l’excedent positiu de l’exercici, per import de 

10.155,94 Euros, segons s’exposa a la nota 3 de la memòria. 

 

c) Partides significatives per comprovar el compliment de les finalitats 

 

Tenint en compte que totes les despeses de l’exercici ho són en compliment de les finalitats 

fundacionals, les partides on s’han destinat les rendes i ingressos de l’exercici es poden apreciar al 

compte de resultats. 

 

17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

Els membres de la Junta Directiva han rebut 13.300,00€ en el decurs de 2021 i 13.250,00€ en el decurs 

de 2020, en conceptes de rendiments del treball. 

 

18. ALTRA INFORMACIÓ 

 

a) Nombre mitjà de persones ocupades 

 

 

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici 2021, ha estat el següent: 

 

Exercici 2021 

Fixos Eventuals 

5,95 1,30 

 

 

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici 2020, ha estat el següent: 

 

Exercici 2020 

Fixos Eventuals 

4,64 0,49 
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b) Canvis dels components de l’Òrgan de govern 

 

L’entitat va modificar la composició de la seva Junta Directiva durant l’exercici 2020, amb data 30 de 

desembre de 2020. L’esmentada modificació va ser inscrita al Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb data 25 de gener de 

2021.  

 

La Junta Directiva vigent té la següent composició: 

 

• Presidenta: Montserrat Benedicto López 

• Secretària: Lorena González López 

• Tresorera: Laia Matas Vilà 

 

 

c) Operacions amb garantia 

 

No hi ha operacions amb garantia. 

 

d) Fets posteriors al tancament 

 

No s’han produït fets posteriors al tancament que, tot i no afectar els comptes anuals, puguin ser 

d’utilitat per a l’usuari dels estats financers. 

 

Tampoc s’han produït fets posteriors al tancament que afectin a l’aplicació del principi d’entitat en 

funcionament.  

 

19. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

a) Xifra de negocis per tipus d’activitat i centres de treball 

 

No aplicable a l’entitat. 

 

b) Xifra de negocis per mercat geogràfic 

 

No aplicable a l’entitat. 

 



Certificat d’acord de l’Assemblea General 

 

 

LORENA GONZALEZ LOPEZ, secretària de l'entitat denominada ASSOCIACIÓ HÈLIA, DE 

SUPORT A LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE GÈNERE, inscrita amb el número 37120. 

en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, 

 

CERTIFICO: 

 

1. Que en data 28/06/2022 i a BARCELONA, es va reunir l’Assemblea General Ordinària de Socis, 

degudament convocada per la presidenta senyora MONTSERRAT BENEDICTO LOPEZ, d'acord 

amb els estatuts de l'entitat, amb el següent ordre del dia: 

 

 A) Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2021 

 B) Aplicació del resultat. 

 

2. Que a l'esmentada reunió van concórrer un nombre de 41 associades, sobre el total de 75 que 

figuren en la relació actualitzada de socis, en 1a convocatòria, amb quòrum suficient d'acord amb 

els estatuts de l'entitat. 

 

3. Que l'entitat pot formular comptes de forma abreujada pels següents motius:5   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Que els comptes anuals han estat formulats per la Junta Directiva o òrgan de representació de 

l’entitat en data 28/06/2022 i signats per tots els seus membres. 

 

5. Que la Junta Directiva o òrgan de representació que va formular els comptes es compon de les 

persones següents:  

MONTSERRAT BENEDICTO LOPEZ NIF 36551742G PRESIDENTA 

LORENA GONZALEZ LOPEZ NIF 77809888Z SECRETÀRIA 

LAIA MATAS VILÀ NIF 47715273W TRESORERA 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Que per UNANIMITAT, amb el vot favorable del 100% de les persones presents o representades, 

es van adoptar els acords següents: 

 - Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2021, tancat el 31/12/2021 
 - Aplicar el resultat en els termes següents: Passar el Resultat de l’exercici a Romanent 
 
 
 
 
 
 
 
I, perquè així consti, expedeixo el present certificat. 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2022 
 
El/la secretari/ària                                                                      Vist i plau 
(Signatura)                                                                                 El/la president/a 
                                                                                                   (Signatura) 

                                 
 
 
 
 
 
1. Nom i cognoms de la persona que estén el certificat. 2. Denominació exacta de l’entitat. 3. Localitat on va tenir lloc la reunió de l’Assemblea. 
4. Especifiqueu si va ser en primera o segona convocatòria. 5. Només s’ha d’emplenar en el cas que es presentin comptes anuals abreujats. 6. 
De cada un dels membres se n’han d’especificar el nom i cognoms, domicili, DNI, càrrec que ocupa i data en què va ser nomenat. 7. Aquest 
punt només l’han d’emplenar les entitats obligades a auditar els seus comptes anuals. 8. Dades d’identificació de l’auditor o auditors i número 
de col·legiat. 9. Òrgan de l’entitat que va nomenar els auditors. 10. S’ha de consignar si la documentació es va aprovar per unanimitat o per 
majoria estatutària. 11. Data de tancament de l’exercici. 12. Localitat i data en què s’estén el certificat. 
 

 
 

 

 

J
-D

E
1
8
1
7
A

 


	Portada CCAA 2021 Helia
	Balanç de situacio NPGC08 Helia 2021
	Compte de resultats NPGC08 Helia 2021
	ECPN NPGC08 Helia 2021
	Memòria simplificada 259-2008 ex.2021 Helia
	Cert_aprov_comptes anuals_Generalitat_2021

