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BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI ACABAT EL 
31 DE DESEMBRE DE 2010 

 
NOTES

DE LA

MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT 12.266,65 14.442,20

II. Immobilitzat material 10.766,65 13.242,20
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 10.459,42 12.769,97
4. Altre immobilitzat material 307,23 472,23

VI. Inversions financeres a llarg termini 1.500,00 1.200,00
4. Altres actius financers 1.500,00 1.200,00

B) ACTIU CORRENT 252.770,89 179.645,77

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 225.695,81 147.557,66
4. Altres deutors 24.537,59 26.152,16
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 201.158,22 121.405,50

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 2.527,49 10.527,49
4. Altres actius financers 2.527,49 10.527,49

IV. Inversions financeres a curt termini 18.400,00 0,00
2. Crèdits a tercers 13.400,00
4. Altres actius financers 5.000,00

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.147,59 21.560,62
1. Tresoreria 6.147,59 21.560,62

TOTAL ACTIU (A+B) 265.037,54 194.087,97

NOTES

DE LA

MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET 70.778,13 63.417,54

A-1) Fons propis 70.778,13 63.417,54

I. Fons dotacionals o fons socials 63.417,54 56.179,49
1. Fons dotacionals o fons socials 63.417,54 56.179,49

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 7.360,59 7.238,05

C) PASSIU CORRENT 194.259,41 110.670,43

II. Deutes a curt termini 7.997,40 6.097,17
1. Deutes amb entitats de crèdit 7.966,14 6.086,27
3. Altres deutes a curt termini 31,26 10,90

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 62.754,53 64.913,26
2. Creditors varis 58.900,61 61.389,19
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques 3.853,92 3.524,07

V. Periodificacions a curt termini 123.507,48 39.660,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 265.037,54 174.087,97

PATRIMONI NET I PASSIU 2010 2009

2009ACTIU 2010

 

 



 

 

 

 5 

 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT A L’EXERCICI 
ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 

 
 
 

NOTES

DE LA

MEMÒRIA

1. Ingressos per les activitats 159.271,02 177.354,49
a) Vendes i prestacions de serveis 249,00
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 180,00 210,00
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 7.493,05 196,50
d) Subvencions oficials a les activitats 1.200,00 1.153,01
f) Altres subvencions, donacions, i llegats incoporats al resultat de l'exercici 155.531,08 197.169,26
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts -5.382,11 -21.374,28

5. Aprovisionaments -2.595,29 -1.723,13
a) Consums i deteriorament d'existències -2.595,29 -2.506,07
b) Treballs realitzats per altres entitats 782,94

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 6.256,72
b) Altres ingressos accesoris i altres de gestió corrent 6.256,72

7. Despeses de personal -114.613,30 -119.338,34
8. Altres despeses d'explotació -30.815,72 -51.361,22

a) Serveis exteriors -30.771,87 -33.240,97
   a.2) Arrendaments i cànons -2.894,78 -4.205,11
   a.3) Reparacions i conservació -669,72 -571,28
   a.4) Serveis professionals independents -5.982,88 -5.623,00
   a.6) Primes d'assegurances -2.527,58 -2.343,30
   a.7) Serveis bancaris -405,33 -96,07
   a.10) Altres serveis -18.291,58 -20.402,21
b) Tributs -43,85 -87,06
d) Altres despeses de gestió corrent -18.033,19

9. Amortització de l'immobilitzat -2.475,55 -2.085,74

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 8.771,16 9.102,78

14. Ingressos financers 3,63 11,39
15. Despeses financeres -1.414,20 -1.876,12

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -1.410,57 -1.864,73

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 7.360,59 7.238,05

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 7.360,59 7.238,05

(Deure) Haver

2010 2009
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ESTA ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI 
ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 

 
 

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2008 46.834,17 9.345,32 56.179,49

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2009 46.834,17 9.345,32 56.179,49

I. Excedent de l'exercici 7.238,05 7.238,05

III. Altres variacions de patrimoni net 9.345,32 -9.345,32 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2009 56.179,49 7.238,05 63.417,54

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2010 56.179,49 7.238,05 63.417,54

I. Excedent de l'exercici 7.360,59 7.360,59

III. Altres variacions de patrimoni net 7.238,05 -7.238,05 0,00

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2010 63.417,54 7.360,59 70.778,13

Fons

TOTALTotal
Excedent de 

l'exercici
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MEMÒRIA ABREUJADA 
 

CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT 
 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 
 
 
 
1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
 
L’ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS ÀGORA és una entitat sense afany de lucre, 
amb personalitat jurídica pròpia, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’associacions, constituïda en data 1 d’abril de 1986. Va modificar els seus estatuts en data 22 de 
gener de 1986 i en data 22 de gener de 2003. 
 
Consta inscrita al Registre d’Associacions (Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret, 
Departament de Justícia) de la Generalitat de Catalunya en data 2 d’octubre de 1986 amb el 
número 8530, de la secció 1ª del Registre de Barcelona. 
 
 
L’entitat té com a finalitat: 
 

• Desenvolupar un projecte educatiu, cultural i social compromès amb el respecte i 
aplicació de la Declaració dels Drets Humans i en la lluita per a una major igualtat 
d’oportunitats i justícia social en tot el món. 

 
• Organitzar un projecte educatiu, cultural i social obert a totes les persones prioritzant 

sempre als sectors de població més susceptibles a sofrir la exclusió social: persones 
sense titulacions acadèmiques, persones immigrants, persones sense recursos 
econòmics, dones, etc. 

 
• Integrar un projecte educatiu, cultural i social que contempli tots els àmbits de la 

formació, el accés i promoció a la cultura i a la participació social afavorint a una millor 
societat i democràcia. 

 
• Promoure la participació de les persones participants en la gestió, organització i les 

decisions del projecte educatiu que conformen conjuntament amb l’Escola de Persones 
Adultes la Verneda Sant Martí. 

 
• Actuar com una entitat interlocutora vàlida davant les Administracions Públiques amb 

l’objectiu de promoure el canvi social i una major igualtat social entre les diferències per 
raons culturals, de gènere i de procedència. 

 
 
 
Les activitats realitzades s’especifiquen en la memòria d’activitats que forma part d’aquesta 
rendició de comptes. 
 
 
L’exercici econòmic de l’entitat comença l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
 
a) Imatge fidel 

 
Els comptes anuals adjunts s’han obtingut dels registres comptables de l’Associació i es 
presenten d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes 
a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Reial Decret 259/2008, de 23 de 
desembre, de forma que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats de l’Associació haguts durant l’exercici corresponent. 
 
Aquests comptes anuals es troben pendents d’aprovació per la Junta Directiva corresponent; 
no obstant s’estima que seran ratificades sense canvis significatius. 

 
b) Principis comptables aplicats 

 
Per l’elaboració dels comptes anuals adjunts s’han seguit els principis comptables i normes de 
valoració generalment acceptats descrits en la nota 4. No existeix cap principi comptable 
obligatori que, essent significatiu el seu efecte en els comptes anuals, s’hagi deixat d’aplicar. 
A tal efecte, han estat aplicats els principis de comptabilitat continguts en el Pla de 
Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions. 

 
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 
La preparació dels comptes anuals exigeix l’ús per part de l’Entitat de certes estimacions i 
judicis en relació amb el futur que s’avaluen contínuament i es basen en l’experiència històrica 
i altres factors, incloses les expectatives de successos futurs que es creuen raonables sota 
les circumstàncies conegudes. 
 
A tal efecte, no es detecta l’existència d’incerteses importants relatives a aconteixements o 
condicions que aportin dubtes significatius sobre la possibilitat de que l’Entitat segueixi 
funcionant normalment. 
 
Així mateix, és possible que aconteixements que puguin tenir lloc en el futur obliguin a 
modificacions en els propers exercicis. L’efecte en els comptes anuals de les modificacions, 
que en el seu cas, es derivessin dels ajustaments a efectuar durant els propers exercicis es 
registraria de forma prospectiva. 

 
Els comptes anuals de l’exercici han estat preparats segons el principi d’empresa en 
funcionament.  
 

d) Comparació de la informació 
 
Els comptes anuals de l’ ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS ÀGORA es 
presenten en Euros i d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions 
aprovat pel Reial Decret 259/2008, de 23 de desembre, tant els imports corresponents a 
l’exercici actual com els corresponents a l’exercici anterior. 

 
L’entitat no va estar obligada a auditar els comptes anuals de l’exercici acabat el 31 de 
desembre de 2009. 

 
La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat de la Junta Directiva 
de l’Associació. 
 

e) Elements recollits en diverses partides 
 
La informació referent a elements recollits en diferents partides del balanç es troba exposada 
en els diferents apartats de la memòria. 
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f) Canvis en criteris comptables 
 

No s’ha procedit a cap canvi en els criteris comprables. 
 
g) Correcció d’errors 
 

Els comptes anuals de l’exercici no presenten ajustaments per correcció d’errors dignes de 
ser mencionats. 

 
 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
 

Base de repartiment Import

Excedent de l'exercici 7.360,59

Total base de repartiment = Total aplicació 7.360,59

Aplicació Import

A Fons social 7.360,59

Total 7.360,59

 
 

 
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
 
Les principals normes de valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus comptes anuals 
de l’exercici, han estat les següents: 
 
a) Immobilitzat material 

 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el 
preu d'adquisició o el cost de producció. 
 
a.1) Preu d’adquisició 
 

En el preu d'adquisició s'inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a 
l'entrada en funcionament del bé. Els interessos meritats pel seu finançament, o per 
operacions de compra amb pagament ajornat, s'incorporen com valor addicional de 
l'element. 

 
a.2) Altres consideracions de valoració 
 

Forma part del valor de l'immobilitzat material l'estimació inicial del valor actual de les 
obligacions assumides derivades del desmantellament o retirament i altres 
associades a l’actiu esmentat. 
 
Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la 
productivitat, capacitat o eficiència o un allargament de la vida útil dels béns, es 
capitalitzen com major cost dels mateixos, donant-se de baixa comptable tots els 
elements, si s’escau, substituïts. 
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Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de 
l'exercici en què s'incorren. 
 
No es presenta cap circumstància que hagi dut a qualificar com indefinida la vida útil 
d'algun dels seus elements. 

 
a.3) Normes especials 

 
Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge 
 
La seva valoració comprèn totes les despeses d'adquisició, de fabricació i construcció 
fins a la seva posada en condicions de funcionament. 

 
Despeses amb motiu d’obres i treballs 
 
Són carregats en els comptes de despeses que corresponguin. Aquestes despeses es 
carreguen als comptes d'immobilitzat material en curs amb abonament a la partida 
d'ingressos. 

 
a.4) Deterioració de valor de l’immobilitzat material 

 
L'amortització es realitza mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció de la vida útil 
dels actius. 
 
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no d'indicis de 
què algun element de l’'immobilitzat material, o, si escau, alguna unitat generadora 
d'efectiu puguin estar deteriorats, aquests càlculs s’efectuen d'una manera 
individualitzada element per element, o, en cas de no poder, a través de la unitat 
generadora d'actiu a la qual pertanyi l'actiu. 
 
La determinació de l’import deteriorat s'efectua determinant el valor recuperable de 
l'actiu, sent aquest el major existent entre el valor raonable de l'actiu, detraient-ne les 
despeses de venda, i el valor en ús del mateix. 
 
Les correccions valoratives per deterioració, si escau, es reconeixen com una despesa 
en el compte de resultats, i les reversions de les mateixes, en cas que les circumstàncies 
de la deterioració haguessin deixat d'existir, es reconeixen, igualment com un ingrés en 
el compte de resultats, i s’efectua fins al límit de la deterioració prèviament reconegut. 

 
b) Instruments financers 

 
Com a regla general, la valoració inicial dels actius i passius financers de l'Entitat s'efectua al 
valor raonable dels mateixos el que equival, excepte evidència en contrari, al valor raonable 
de la contraprestació lliurada. 
 
De la mateixa manera, en el cas d'actius o passius financers no classificats sota la categoria 
de valorats a valor raonable amb efecte en pèrdues i guanys, els costos de la transacció 
directament atribuïbles a l'operació s'ajusten a l’import dels actius i passius esmentats o 
s'imputen directament al compte de resultats. 
 
Per a la valoració posterior s'estableixen diferents criteris de valoració depenent de la 
categoria de l'actiu o passiu. 
 
Els crèdits amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor 
nominal es continuen valorant per aquest import, excepte les correccions per deterioració 
que poguessin sofrir. 
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b.1) Criteris per a la qualificació i valoració, i ingressos i despeses procedents de les 
diferents categories d’instruments financers 

 
En cas d'existir, l'Entitat valora els seus actius financers segons diverses categories, 
de la següent manera: 
 
• Préstecs i partides a cobrar: 

 
Excepte si és aplicable el que disposa la categoria d'Actius financers mantinguts 
per a negociar i el que es disposa en Altres actius financers a valor raonable amb 
canvis en el compte de resultats, corresponen a crèdits comercials, o crèdits no 
comercials, que no sent instruments de patrimoni ni derivats, corresponen a actius 
els cobraments dels quals són de quantia determinada i determinable i que no es 
negocien en un mercat actiu. 
 
La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen, 
s'efectua al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el 
mètode de tipus d'interès efectiu. 
 

• Inversions mantingudes fins al venciment: 
 
Corresponen a valors representatius de deute amb data de venciment fixa, o bé 
actius els cobraments dels quals siguin de quantia determinada o determinable, 
que es negociïn en un mercat actiu, i que l'Entitat té intenció efectiva i capacitat de 
conservar-los fins al seu venciment. 
 
La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen, 
s'efectua al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el 
mètode de tipus d'interès efectiu. 
 

• Dèbits i partides a pagar:  
 
Excepte si és aplicable el que es disposa per la categoria de passius reconeguts 
com Passius financers mantinguts per a negociar i Altres passius a valor raonable 
amb canvi en el compte de resultats, es recullen en aquesta categoria els dèbits 
per operacions comercials, o aquells dèbits per operacions no comercials, que no 
corresponguin a instruments derivats. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment inferior a un any, i que es 
valorin inicialment al seu valor nominal es continuen valorant per aquest import. 
Igualment, els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import 
de les quals s'espera liquidar a curt termini es valoren pel seu valor nominal, per 
ser l'actualització de fluxos d'efectiu poc significativa. 
 
La valoració posterior d'aquest tipus de passius s'efectua al cost amortitzat, 
comptabilitzant els interessos meritats en el compte de resultats aplicant el mètode 
d'interès efectiu. 
 

b.2) Naturalesa dels actius i passius financers designats inicialment com a valor raonable 
amb canvis en el compte de resultats 
 
Els Comptes anuals de l'exercici no presenten cap concepte assignable a aquesta 
categoria de valoració. 

 
b.3) Criteris de determinació de la deterioració, correcció de valor, reversió i baixa 

 
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no d'indicis 
de què algun element dels actius considerats dins les categories de Préstecs i 
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partides a cobrar, Inversions mantingudes fins al seu venciment i Inversions en el 
patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades presentin indicis de 
deterioració. 
 
A aquest efecte es considera que existeix deterioració sempre que el valor en llibres 
és superior al valor actual dels fluxos d'efectiu que s'estimen que es generaran, 
descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement 
inicial. 
 
Les correccions valoratives s'imputen com una despesa en el compte de resultats, i 
la seva corresponent reversió, en cas que les circumstàncies que van motivar la 
deterioració hagin desaparegut, es consideren, fins al límit de la deterioració 
original, com un ingrés en el compte de resultats. 
 
En el cas d'Inversions mantingudes fins al seu venciment la determinació de l’import 
de correcció per deterioració es determina en funció del valor de mercat dels actius, 
si aquesta informació és més fiable que l'obtinguda a través del descompte dels 
fluxos de caixa comentada anteriorment. 
 
La determinació i quantificació de la deterioració en el cas dels actius financers 
classificats sota la categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua mitjançant 
l'anàlisi detallada de l'antiguitat dels mateixos, i mitjançant qualsevol altra informació 
disponible que permeti conèixer la possible insolvència del deutor, comptabilitzant la 
corresponent provisió específica. 

 
b.4) Criteris de baixa d’actius i passius financers 

 
Per a la determinació del moment de baixa dels actius l'Entitat té en compte la 
realitat econòmica de l'operació, i no només la seva forma jurídica o la denominació 
dels contractes. 
 
A aquest efecte l'Entitat entén com moment de baixa dels actius aquell en què 
expirin o hagin estat cedits els drets contractuals sobre els fluxos de caixa de 
l'efectiu de l'actiu financer, de manera que s'hagin transferit substancialment els 
riscos i beneficis inherents a la propietat del mateix. 
 
La diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, 
considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor en 
llibres de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi reconegut 
directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua sorgida en donar de 
baixa aquest actiu, i formarà part del resultat de l'exercici en què aquesta es produeix. 
 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que 
s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos de transacció 
atribuïbles i en la qual es recull també qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu 
assumit, es reconeix en el compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc. 
 
Els saldos de deutors i efectes comercials a cobrar inclouen, si existeix, els efectes 
descomptats pendents de venciment, figurant aquests, si escau, pel mateix import com 
deutes amb entitats de crèdit. 
 
Les despeses relatives al descompte d'efectes, si existeixen, es reconeixen en el 
compte de resultats quan s'incorren, i no es difereixen al llarg del període de venciment 
dels respectius efectes a causa de l'escassa repercussió que tal diferiment tindria en la 
determinació dels resultats de cada exercici. 
 
Idèntic criteri se segueix en el cas d'operacions de factoring amb recurs, o en aquelles 
operacions de venda d'actius financers amb pacte de recompra a un preu fix o a un 
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preu de venda més un interès, i aquelles titulacions d'actius financers en les quals 
l'Entitat retingui finançaments subordinats o un altre tipus de garanties que absorbeixin 
substancialment totes les pèrdues esperades. 

 
c) Impostos sobre beneficis 
 

La Fundació, com entitat sense ànim de lucre, segons el previst en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al 
mecenatge, és una entitat subjecta a l' Impost sobre Entitats i està subjecta al règim d'entitats 
parcialment exemptes. 

 
d) Ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses s'imputen segons el criteri del meritament, és a dir, quan es produeix 
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del 
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 
 
d.1) Ingressos per prestacions de serveis 

 
Els ingressos ordinaris derivats de la prestació de serveis es reconeixen considerant el 
grau de realització de la prestació a la data de tancament quan el resultat de la mateixa 
pot ser estimat amb fiabilitat. Aquesta circumstància es produeix quan l’import dels 
ingressos; el grau de realització; els costos ja incorreguts; i els pendents d'incórrer 
poden ser valorats amb fiabilitat i fos probable que es rebessin els beneficis econòmics 
derivats de la prestació del servei. 

 
d.2) Despeses 

 
Les despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix 
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del 
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'elles. 

 
e) Subvencions, donacions i llegats 

 
Les subvencions oficials d'Administracions Públiques es reconeixen quan existeix una 
seguretat raonable del compliment de les condicions associades a la seva concessió i al 
cobrament de les mateixes. 

 
e.1) Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents dels socis o propietaris 

 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor 
raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran pel 
valor raonable del bé rebut, ambdós valors referenciats al moment del seu 
reconeixement. 
 
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter 
de no reintegrables s'efectuarà atenent a la seva finalitat. 
 
Criteris d’imputació a resultats: 
 
a) Quan es concedeixin per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar el 

dèficit d'explotació: s'imputaran com ingressos de l'exercici en el qual es 
concedeixin, tret que es destinin a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs; en 
aquest cas s'imputaran en aquests exercicis. 

 
b) Quan es concedeixin per a finançar despeses específiques: s'imputaran com 

ingressos en el mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estiguin 
finançant. 
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c) Quan es concedeixin per a adquirir actius o cancel·lar passius 

 
- Actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: 

s'imputen com ingrés de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització 
efectuada en aquest període per als citats elements. 

- Existències que no s'obtinguin com a conseqüència d'un rappel comercial: 
s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva alienació, 
correcció valorativa per deterioració o baixa en balanç. 

- Actius financers: s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi 
la seva alienació, correcció valorativa per deterioració o baixa en el balanç. 

- Cancel·lació de deutes: s'imputen com ingressos de l'exercici en què es 
produeixi la cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un 
finançament específic, en aquest cas, la imputació es realitzarà en funció de 
l'element finançat. 

 
d) Els imports monetaris que es rebin sense assignació a una finalitat específica 

s'imputen com ingressos de l'exercici en què es reconeguin. 
 

 
 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
 
5.1 Evolució 
 

Mobiliari i Equips per a 

processaments 

d'informació

Altre immobilitzat 

material Total

Saldo inicial

Cost 28.954,74 2.672,08 31.626,82

Amortització Acumulada -16.184,77 -2.199,85 -18.384,62

12.769,97 472,23 13.242,20

Dotacions a l'amortització -2.310,55 -165,00 -2.475,55

Saldo final

Cost 28.954,74 2.672,08 31.626,82

Amortització Acumulada -18.495,32 -2.364,85 -20.860,17

10.459,42 307,23 10.766,65

Exercici actual

Concepte

Total
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Mobiliari i Equips per a 

processaments 

d'informació

Altre immobilitzat 

material Total

Saldo inicial

Cost 27.742,31 2.172,07 29.914,38

Amortització Acumulada -20.383,52 -2.172,07 -22.555,59

7.358,79 0,00 7.358,79

Entrades

Per compra 1.212,43 500,01 1.712,44

1.212,43 500,01 1.712,44

Dotacions a l'amortització -2.057,96 -27,78 -2.085,74

Traspassos de l'amortització

Altres 6.256,71 6.256,71

6.256,71 0,00 6.256,71

Sortides, baixes o reduccions

Cost -11.185,59 -2.172,07 -13.357,66

Amortització 11.185,59 2.172,07 13.357,66

0,00 0,00 0,00

Saldo final

Cost 28.954,74 2.672,08 31.626,82

Amortització Acumulada -16.184,77 -2.199,85 -18.384,62

12.769,97 472,23 13.242,20

Exercici anterior

Concepte

Total

 
 

 
5.2 Informació addicional 

 
Vides útils o coeficients d’amortització 
 

Coeficient d'amortització anual

Mobiliari i Equips de procés d'Informació 10%, 25%

Altre inmobilitzat 33%  
 

 
L'amortització es realitza mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció de la vida útil dels actius. 
 
 
6. ACTIUS FINANCERS NO CORRENTS 
 
 
6.1 Desglossament de categories dels actius financers no corrents 
 
El resum dels imports registrats al tancament de l’exercici en els diferents comptes d’actius 
financers no corrents, excepte inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i 
associades, és com segueix: 
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Exercici 

actual

Exercici 

anterior

Exercici 

actual

Exercici 

anterior

1.500,00 1.200,00 1.500,00 1.200,00

1.500,00 1.200,00 1.500,00 1.200,00

Altres actius financers Total

Total

Préstecs i partides a cobrar

Categories

 
 
 
6.2 Venciment dels actius financers no corrents 
 

Concepte 2 Total

Altres actius financers 1.500,00 1.500,00

Total 1.500,00 1.500,00

 
 
 
 
7. ACTIUS FINANCERS CORRENTS 
 
 
7.1 Efectiu 
 

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Bancs 5.864,14 21.535,98

Caixa 283,45 4,64

Total 6.147,59 21.540,62

 
 
 
7.2 Desglossament dels actius financers 
 

Exercici 

actual

Exercici 

anterior

Ejercicio 

actual

Ejercicio 

anterior

Exercici 

actual

Exercici 

anterior

Exercici 

actual

Exercici 

anterior

225.695,81 147.557,66 13.400,00 7.527,49 10.527,49 246.623,30 158.085,15

225.695,81 147.557,66 13.400,00 0,00 7.527,49 10.527,49 246.623,30 158.085,15

Altres actius financers Total

Total

Préstecs i partides a 

cobrar

Categories

Usuaris, patrocinadors i 

deutors Crèdits a tercers
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Desglossament de deutors i altres comptes a cobrar 
 
 

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Altres deutors 24.537,59 26.152,16

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 201.158,22 121.405,50

225.695,81 147.557,66

Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

      - Altres actius financers 2.527,49 10.527,49

2.527,49 10.527,49

Inversions financeres a curt termini

      - Crèdits a tercers 13.400,00

      - Altres actius financers 5.000,00

18.400,00 0,00

Total 246.623,30 158.085,15

 
 
 
8. ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 
 
L’entitat ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS ÀGORA està vinculada amb la 
FACEPA (Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes) i a la 
CONFAPEA (Confederació de Federacions i Associacions Culturals i Educatives de Persones 
Adultes), com a soci membre de les mateixes.  
 
 
9. FONS PROPIS 
 
 

Concepte Saldo inicial

Aplicació del 

resultat 

d'exercicis 

anteriors

Resultat de 

l'exercici Saldo final

Fons social 56.179,49 7.238,05 63.417,54

Resultat de l'exercici 7.238,05 -7.238,05 7.360,59 7.360,59

Total 63.417,54 0,00 7.360,59 70.778,13

 
 
10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
L’import de les subvencions, donacions i llegats rebuts, atorgats per tercers diferents dels socis, és 
el següent: 
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Exercici actual Exercici anterior

Reconeguts en el compte de pèrdues i guanys

Subvencions oficials a ls activitats 1.200,00 1.153,01

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al 

resultat de l'exercici 155.531,08 197.169,26

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats 

rebuts, afectes a les activitats de l'entitat -5.382,11 -21.374,28

151.348,97 176.947,99Total

 
 
 
 
 
El detall de les subvencions al tancament de l’exercici és el següent: 
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Tipologia Entitat Finançadora Projecte

Altres crèdits amb 

Administracions 

Públiques

Subvencions, 

donacions i llegats 

incorporats al resultat 

de l'exercici

Periodificacions a curt 

termini

Subvenció Secretaria de Política lingüística. Dept. Vicepresidència. 
Generalitat de Catalunya

Sant Martí fa barri en català!
740,00

Subvenció Dept. de Governació i Administracions Públiques. 
Generalitat de Catalunya

El voluntariat com a clau d'èxit
37.800,00 18.000,00 18.000,00

Subvenció Dept. d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de 
Catalunya

Formació, sensibilització i participació per a la inclusió 
social 1.600,00

Subvenció Lifelong Learning Program. Grundtvig 1. DG Education & 
Culture. European Commission

Clan: Continuous Learning for Adults Needs
2.488,29

Subvenció Daphne II programme. DG Freedom, Security & Justice. 
European Commission

Building Peace Together: community-based preventive 
programme to stop peer-to-peer violence

21.679,13
Subvenció Leonardo da Vinci program. DG Education & Culture. 

European Commission Union europea
Open-Dock: Open and shared materials repository for e-
learning in VET -5.706,53

Subvenció Grundtvig-1. Socrates program. DG Education & Culture. 
European Commission Union europea

DERI
-10.360,90

Subvenció Lifelong Learning Program. Grundtvig 1. DG Education & 
Culture. European Commission

Open-Dock: Open and shared materials repository for e-
learning in VET 5.706,53

Subvenció Ajuntament de Barcelona Diversitat i convivència 600,00
Subvenció Ajuntament de Barcelona BCN Associacions 2010 9.000,00
Subvenció Departament de Governació i Adeministracions 

públiques. Generalitat de Catalunya.
Punt Òmnia

22.500,00 30.000,00
Subvenció Servei d'Ocupació de Catalnuya. Generalitat de 

Catalunya.
Programa Plans d'Ocupació

0,00 34.767,86
Subvenció Servei d'Ocupació de Catalnuya. Generalitat de 

Catalunya.
Programa Plans d'Ocupació

34.999,98 17.500,00 17.499,98
Subvenció Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya Atenció a la Comunitat Educativa 6.500,00 6.500,00
Subvenció Secretaria de Política lingüística. Dept. Vicepresidència. 

Generalitat de Catalunya
Sant Martí fa barri en català!

2.500,00 2.500,00
Subvenció Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 

Participació. Generalitat de Catalunya
Promoció participació ciutadana

1.623,30 6.493,20 1.623,30
Subvenció Lifelong Learning Programme. Grundtvig 1. DG 

Education & Culture. European Commission
Web 2.0-based virtual communities and social learning 
to strengthen competencies of people at risk of 
exclusion 23.978,70 15.985,80 23.978,70

Subvenció European Commission Proyecto Life 2.0 49.400,00 2.744,50 46.655,50
Subvenció La Caixa Foment del voluntariat 3.780,00 3.150,00 15.750,00
Subvenció Lifelong Learning Program. Grundtvig 1. DG Education & 

Culture. European Commission
Clan: Continuous Learning for Adults Needs

1.029,72 1.029,72
Subvenció La Caixa Foment del voluntariat 3.660,00
Subvenció ADIGSA. Dep.. Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de 

Catalunya
La formació com a eina de cohesió social al barri de La 
verneda-Sant Martí 900,00 3.600,00

Total 201.158,22 155.531,08 123.507,48
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L’Entitat ha complert i continua complint amb les condicions que porta aparellades la concessió 
de les subvencions detallades anteriorment. 
 
 
12.  PASSIUS FINANCERS CORRENTS 
 
 
12.1 Desglossament 
 

Exercici 

actual

Exercici 

anterior

Exercici 

actual

Exercici 

anterior

Exercici 

actual

Exercici 

anterior

Exercici 

actual

Exercici 

anterior

7.966,14 26.086,27 31,26 10,90 62.754,53 64.913,26 70.751,93 91.010,43

7.966,14 26.086,27 31,26 10,90 62.754,53 64.913,26 70.751,93 91.010,43

TotalDerivats i altres

Creditors i altres comptes a 

pagar

Total

Dèbits i partides a pagar

Categories

Deutes amb entitats de crèdit

 
 

Desglossament de dèbits i partides a pagar 
 

Categories Exercici actual Exercici anterior

Deutes amb entitats de crèdit 7.966,14 26.086,27

Altres passius financers 31,26 10,90

Total deutes 7.997,40 26.097,17

Creditors varis 58.900,61 61.389,19

Altres deutes amb les Administracions Públiques 3.853,92 3.524,07

Total Creditors per activitats i altres comptes a pagar 62.754,53 64.913,26

Total 70.751,93 91.010,43

 
 
 
 
13. SALDOS I TRANSACCIONS AMB ENTITATS DEL GRUP I VINCULADES 
 
 
13.1 Saldos amb entitats del grup i associades 
 

Concepte

Comptes 

Corrents Total

Heura 2.527,49 2.527,49

Saldos deutors

Exercici actual

 
 

Concepte

Comptes 

Corrents Total

Heura 10.527,49 10.527,49

Saldos deutors

Exercici anterior
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14. SITUACIÓ FISCAL 
 
 
14.1 Desglossament 
 

Administracions Públiques deutores Exercici Actual Exercici anterior

Altres crèdits amb les Administracions Públiques

     - Hisenda Pública deutora per subvencions concedides 201.158,22 121.405,50

Total 201.158,22 121.405,50

Administracions Públiques creditores Exercici Actual Exercici anterior

Altres deutes amb les Administracions Públiques

     - Hisenda Pública creditora per IRPF 675,58 1.203,78

     - Organismes de la Seguretat Social creditors 3.178,34 2.320,29

Total 3.853,92 3.524,07

 
 

 
L’ ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS ÀGORA és una entitat sense afany de lucre 
i declarada d’utilitat pública des del 3 de maig de 1960. L’entitat s’acull al règim fiscal de la llei 
49/2002, de 23 de desembre de Règim Fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 
 
En aplicació de la mencionada llei, totes les rendes que obté l’entitat es consideren exemptes 
d’Impost de Societats. 
 
 
15. INGRESSOS I DESPESES 
 
 
15.1 Aprovisionaments 
 

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Consums 2.595,29 2.506,07

Treballs realitzats per altres entitats -782,94

Total 2.595,29 1.723,13

 
 
15.2 Despeses de personal 
 

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Sous i salaris 86.877,59 90.248,16

Altres càrregues socials 27.735,71 29.080,18

Total 114.613,30 119.328,34
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16. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS 
 
 
Tots els béns i drets que formen part de l’Associació estan directament vinculats als fins propis 
de l’entitat. 
 
El destí de les rendes i ingressos es detalla seguidament: 
 

Ingrés Despesa 

necessària

Brut 

computable

imputable

import %

2010 159.274,65 9.872,63 43,85 149.358,17 141.997,58 95,07%

Exercici

Impostos i 

Taxes

Diferència Import destinat 

a fins propis

total

 
 
17. ALTRA INFORMACIÓ 
 
 
Número mig de persones empleades durant el transcurs de l’exercici 
 

Homes Dones Total Homes Dones Total

Dinamitzador sociocultural 2,00 5,83 7,83 1,00 8,00 9,00

Total 2,00 5,83 7,83 1,00 8,00 9,00

Exercici actual Exercici anterior

 

 
Composició de la Junta Directiva 
 

La Junta Directiva de l’entitat es composa de la següent manera: 

 

Càrrec Nom 

President Armando Macías Sanmartín

Vicepresenta Adelaida Morte Barrachina

Secretària Ana Rodrigeuz Rodelas

Tresorer Daniel Serna Dominguez

Vocal Miquel Albesa Pallarès

Vocal Dolors Iglesias Foj

 

  
L’entitat no ha satisfet remuneracions de cap tipus al seu òrgan de govern. 
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18. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

INGRESSOS 2010 PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIONS
QUOTES SOCIS 180,00 180,00
INGRESSOS PER LES ACTIVITATS 7.493,05 7.493,05
DONACIONS 1.300,00 1.200,00 -100,00
OMNIA 30.000,00 30.000,00 0,00
CONECT 13.321,50 15.985,80 2.664,30
LIFE 2.0. 2.745,00 2.744,50 -0,50
UNIÓ EUROPEA 1.029,73 1.029,73
LA CAIXA (donació) 3.660,00 6.810,00 3.150,00
LA CAIXA PROJECTE 3.150,00 -3.150,00
PLANS D'OCUPACIÓ 34.767,86 52.267,85 17.499,99
PLANS D'OCUPACIÓ (de setembre a desembre) 17.499,99 -17.499,99
ACCIÓ CÍVICA 18.000,00 18.000,00 0,00
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 3.700,00 2.500,00 -1.200,00
PARTICIPACIÓ 8.116,50 6.493,20 -1.623,30
ADIGSA 3.000,00 3.600,00 600,00
INMIGRACIÓ 4.000,00 -4.000,00
SERVEIS PERSONALS AJUNTAMENT 600,00 600,00 0,00
DEPARTAMENT D'EDUCACIO 6.500,00 6.500,00 0,00
PREMI BARCELONA ASSOCIACIONS 9.000,00 9.000,00 0,00
INGRESSOS VARIS 249,00 249,00
INGRESSOS FINANCERS 0,00 3,63 3,63
TOTAL INGRESSOS 159.360,85 164.656,76 5.295,91

DESPESES 2010 PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIONS
COMPRA LLIBRES 500,00 539,98 39,98
MATERIAL OFICINA 1.800,00 1.998,22 198,22
MATERIAL INFORMÀTIC 200,00 37,99 -162,01
ALTRES COMPRES 250,00 19,10 -230,90
LLOGUERS 3.000,00 2.820,00 -180,00
SERVIDORS I DOMINI 1.000,00 74,78 -925,22
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 100,00 669,72 569,72
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 5.000,00 5.982,88 982,88
ASSEGURANCES 2.000,00 2.527,58 527,58
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 405,33 405,33
PUBLICITAT I PROPAGANDA 150,00 -150,00
TELÈFON 500,00 407,75 -92,25
FOTOCÒPIES 2.000,00 2.650,10 650,10
CORREUS I MISSATGERS 250,00 208,49 -41,51
DIETES I DESPLAÇAMENTS 3.295,00 10.940,74 7.645,74
ACTIVITATS CULTURALS 4.700,00 3.787,50 -912,50
QUOTES ALTRES ASSOCIACIONS 230,00 297,00 67,00
ALTRES DESPESES 300,00 -300,00
DESPESES DE PERSONAL 93.876,62 114.613,30 20.736,68
REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 5.382,11 5.382,11
ALTRES TRIBUTS 50,00 43,85 -6,15
INTERESSOS DEUTES 1.000,00 706,23 -293,77
ALTRES DESPESES FINANCERES 800,00 707,97 -92,03
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAt 2.000,00 2.475,55 475,55
TOTAL DESPESES 123.001,62 157.296,17 34.294,55

RESULTAT 36.359,23 7.360,59 -28.998,64
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Barcelona, 31 de març de 2011 
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PROPOSTA D’APLICACIÓ DE RESULTATS DE L’EXERCICI TANCAT A 
31 DE DESEMBRE DE 2010 

 
 
 
 
 
Resultat de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2010 
 
(Benefici) 7.360,59 
 
 
 

Aplicació: 
 

A Fons Social  7.360,59 
 
 
 
 
El Patronat de la Fundació formula els presents Comptes Anuals Abreujats, de la pàgina 4 a la 21, 
ambdues incloses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armando Macías Sanmartín 
President 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat, 31 de març de 2011 


