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1. A

ACTIVITAT DE L’ENTITAT

Santa Perpètua Solidària (SPSolidària) és una associació sense ànim de lucre,
fundada el 1997. El domicili social de l’associació són les dependències municipals
pròpies del Centre Cívic La Florida amb direcció Avinguda Set, número 20.
SPSolidària es constitueix legalment i s’organitza des d’un punt de vista estructural i
operatiu amb la vocació de:
Esdevenir una eina útil en l’àmbit de la cooperació internacional i amb la
voluntat de contribuir mitjançant llur actuació a promoure una millora de les
condicions de vida dels col·lectius que formen part de l’anomenat Tercer Món
o, en funció de la terminologia adoptada, de l’eufemístic Sud.

Contribuir a la difusió i coneixement, en l’àmbit municipal propi, de la
problemàtica pròpia d’aquests col·lectius, sensibilització, generar debat i
propostes, i mobilitzar recursos humans i econòmics per fer front a les
iniciatives adoptades producte de la discussió i afavorir mitjançant la
cooperació la integració en l’activitat de l’àmbit municipal propi dels col·lectius
d’immigrants presents en el municipi. En aquest sentit, es prioritzen els
projectes de cooperació adreçats a les localitats d’origen d’aquests col·lectius i
es fomenta la seva participació en el procés, en totes les seves etapes.

D’ençà de la seva constitució, l’associació optarà pel mètode de treball que es
coneix com a codesenvolupament. Amb aquest mètode es pretèn que l’activitat
de l’associació no es restringeixi o es limiti a la simple transferència i control
dels recursos assignats a projectes sinó que promogui l’organització,
estructuració i corresponsabilitat en la gestió dels projectes dels col·lectius
destinataris dels recursos. El codesenvolupament promou una transformació
efectiva en els col·lectius receptors del projecte que abasta molt més enllà del
propi projecte. Aquest enfocament de la cooperació internacional, segons els
criteris d’implementació adoptats per SPSolidària, contribueix a la mobilització,
participació, democratització de la societat civil en general,i a la participació
paritària i emancipació dels col·lectius femenins, en particular, dels indrets
destinataris dels projectes. Altrament, en la mesura en què aquests s’impliquen
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en la realització, execució i gestió dels projectes suposa també, una
transferència de coneixement.
SPSolidària ha desenvolupat projectes al Sàhara, Perú, Gàmbia, Mauritània i Cuba.
Durant l’exercici de 2013, s’amplià el seu tradicional àmbit d’actuació geogràfic, que
resta descrit en el llistat de països esmentats amb anterioritat, incorporant a la llista
Senegal, amb el desenvolupament del projecte de Kerouane. En l’apartat de
sensibilització ha desenvolupat campanyes informatives i ha contribuït a la
implementació del Comerç Just en l’àmbit municipal. A banda de l’esmentat cada estiu
es porten a terme les colònies saharahuís, que cal contemplar com a projecte i com a
activitat de sensibilització.

1) B

EXERCICI ECONÒMIC 2014

ESCENARI
2014 no ha estat un bon any per a SPS. D’ençà que s’encetà la crisi de 2008,
l’activitat d’SPS ha anat decreixent de forma gradual, amb l’excepció concreta de
l’exercici de 2013, en el qual s’assoliren xifres d’activitat insòlites per al període 20082014 i que remetien en termes de quantitat a aplicacions de recursos pròpies dels
períodes previs a l’esclat de la crisi. Òbviament, el fet del retrocès de l’activitat d’SPS
no és un fet inherent a la dinàmica de la pròpia entitat, i cal interpretar-lo d’acord amb
l’evolució del marc econòmic en el qual s’insereix l’actuació de l’entitat i que en
conseqüència la condiciona, al marge de la tendència de l’activitat interna pròpia de
l’esmentada. Així, doncs, si bé l’entitat s’ha mantingut, en termes interns, activa i
dinàmica, no s’ha esdevingut el mateix amb el marc econòmic general que ha tendit al
retrocès, i en el millor dels casos, i per alguns sectors a l’estancament total i absolut. El
context econòmic de recessió econòmica generalitzada, ha condicionat la capacitat de
l’entitat d’obtenir fons externs, i en conseqüència, la capacitat de dur a terme
actuacions concretes. 2014 és en termes d’activitat, un dels pitjors exercicis d’SPS del
darrer septenni, tan sols comparable amb 2012.
En qualsevol cas, dos són els factors que determinen, explicatius, de la capacitat de
desenvolupar activitat per part d’SPS: l’evolució dels ingressos externs o aliens i
l’evolució dels ingressos propis. A banda, als esmentats cal afegir-hi un tercer factor
que fa referència a la situació del món, i en particular, d’aquelles àrees en les quals
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duem a terme la nostra activitat: el context sociopolític general, i en particular l’associat
a la geografia africana.
En allò referit a l’evolució dels ingressos, i en particular als ingressos aliens, 2014 ha
esdevingut un exercici particularment difícil a l’hora d’obtenir finançament extern.
Aquest era un factor amb el qual l’entitat ja comptava. Previ a la crisi, les fonts de
finançament extern d’SPS estaven diversificades. Obteníem fons de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, del Fons Català de Cooperació i de
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. La crisi ens ha menat de forma
irreversible a un escenari en el qual obtenim, a banda dels ingressos propis, fons d’una
única font: l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Dissortadament, aquest tipus d’escenaris són habituals en temps de crisi, i tendeixen
a denotar el marc conceptual des del qual les Administracions de rang superior al
Municipi, implementen i valoren les seves actuacions de cooperació internacional.
Constitueixen, en darrer terme, la prova o demostració empírica de que no s’han
aconseguit transcendir determinats prejudicis i les polítiques adreçades a la
cooperació internacional es segueixen contemplant,

en particular, per part de les

Administracions Estatal i Autonòmica, com una eina més d’aquella part de les
polítiques exteriors que cerquen l’obtenció de posicions dominants en determinats
mercats, el control de determinats recursos estratègics, o bé assolir determinats status
d’influència que permetin, en un futur, la consecució d’una de les dues primeres
situacions esmentades. Així, doncs, en escenaris de crisi, i d’acord amb l’esmentat, els
fons oficials de cooperació al desenvolupament experimenten una regressió, i a banda,
una reorientació. La regressió es produeix en aquells fons adreçats a cooperació que
no s’emmarquen en l’esquema anterior, i que s’interpreten més en els termes propis
de la Cooperació Internacional, mentre que la reorientació es produeix en el sentit
pragmàtic més absolut, i mostra les prioritats, en termes de mercat, dels diferents
agents, estats o administracions.
En termes pràctics, i d’acord amb l’exposat prèviament, tota aquella Cooperació que
s’inspira i s’orienta en principis de justícia social, al marge dels orígens, races i
creences, i que propugna la solidaritat com a eina per a l’assoliment d’una distribució
equitativa dels recursos, i la distribució equitativa dels recursos com a condició “sine
qua non” per a l’assoliment d’una convivència pacífica entre els pobles, ha estat
bandejada absolutament del taulell de repartiment de fons de Cooperació al
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Desenvolupament. L’AOD oficial, s’ha adreçat a les anomenades àrees d’interès
prioritari i com d’habitud, s’ha instrumentalitzat en funció de l’interès “mercantil”, el
lucre privat, a curt o llarg termini.
En aquest sentit, i probablement per un termini de temps llarg, mentre no es produeixi
i consolidi la recuperació econòmica o una variació en els paràmetres ideològics de les
classes governants respecte als principis que inspiren les actuacions que englobem en
la denominació de Cooperació Internacional, les entitats de la mena d’SPS,
experimentaran dificultats notables per obtenir fons de qualsevol mena d’institució
vinculada directament a les Administracions Estatal o Autonòmica.
Sortosament, per a Santa Perpètua Solidària, l’Ajuntament resta al marge d’aquesta
concepció ideològica, i malgrat, l’escenari de crisi generalitzada, ha restat fidel al seu
compromís de finançament de l’activitat de cooperació al desenvolupament que
realitza l’entitat. De fet, i com a mínim, durant els tres darrers exercicis, l’Ajuntament
s’ha erigit com a l’únic “avalador” en termes financers de l’activitat de l’entitat, a banda
dels socis, i donants ocasionals. Tot i que el compromís s’ha mantingut, s’han
experimentat algunes dificultats o desincronies en termes de calendaris de pagaments,
i en alguns casos els fons han experimentat una reducció que s’interpreta en termes
conjunturals, i que s’explica a partir del fet que els Ajuntament, assumint competències
que els hi són impròpies, han tendit a dotar i adreçar fons per als col·lectius
d’individus, cada cop més nombrosos, del propi Municipi, que es veien colpits per la
crisi. L’Ajuntament s’ha erigit de facto, mitjançant aquestes actuacions, en
l’Administració que per qüestions de proximitat, immediatesa, fidedignitat i disponibilitat
d’informació més ha contribuït a l’intent de preservació d’un cert grau de cohesió social
i d’esmorteiment en la mesura de llurs possibilitats, de les creixents inequitats que
generen les polítiques que promouen les administracions Central i Autonòmica.
Respecte al fons propis de l’entitat, 2014 no ha estat un bon any. Molts dels nostres
socis han retornat a llurs països d’origen davant la impossibilitat de trobar feines que
els hi garantissin un nivell de vida digne. Aquest fet ha implicat una redució dels
ingressos periòdics, per quotes. Altrament, per raons de caràcter divers, l’entitat no ha
estat en disposició de desenvolupar, organitzar, cap esdeveniment al llarg de 2014,
per a l’obtenció de fons.
Val a dir, que a tot l’esmentat, cal afegir-hi el fet que el projecte de Dafort no hagi
prosperat. Per raons totalment alienes a l’activitat, a l’interès i a la sensibilitat dels
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membres de l’entitat, ha estat totalment impossible generar un marc d’acord mínim que
establís unes bases que garantissin la viabilitat i continuïtat del projecte esmentat un
cop aquest hagués estat executat. L’entitat comptava amb els fons per a finançar
aquest projecte, i amb el compromís i convenciment ferm de dur-lo a terme. En
constatar la impossibilitat de la contrapart mauritana d’assolir acords ferms i estables
que garantissin que el projecte es desenvoluparia en clau de l’interès general, i al
marge d’interessos privats, concrets i especulatius, la part que restava per executar del
projecte ha estat cancel·lada, i els fons dels quals es disposava restituïts a
l’Ajuntament.
Finalment, esmentar que l’emergència en les àrees en les quals duem a terme la
nostra activitat, de determinats moviments armats violents, sanguinaris i criminals, ha
limitat notablement la nostra capacitat d’actuació. Els habituals viatges de seguiment,
que es realitzen tant amb la vocació de supervisar les evolucions dels projectes com
de contribuir a la generació del clima d’entesa i consens que en garantitzin la viabilitat
no s’han pogut realitzar per la impossibilitat en destí de garantir la seguretat dels
expedicionaris. Aquest fet, amb l’afegit d’altres consideracions, ha esdevingut un
condicionant addicional de la viabilitat del projecte de Dafort.

ACTIVITAT SPSolidària 2014
D’acord amb les xifres consignades en la comptabilitat dels darrers exercicis, en
termes d’activitat, 2014 ha estat el segon pitjor exercici d’ençà de 2008. Durant 2014
s’han aplicat recursos a tres projectes: les colònies Saharahuís, i els projectes que
l’entitat duu a terme a Kerouanne, Senegal, i Artemou, Mauritània. 2014 ha estat
l’exercici que ha vist la cloenda del projecte de magatzem N’Diao, i en el qual
dissortadament no s’ha pogut de forma reiixida concretar el projecte de Dafort. El fons
excedentaris, d’aquests dos darrers projectes han estat restituïts a l’Ajuntament, que
n’era el finançador exclussiu, a banda de les aportacions pròpies que sovint, amb
caràcter complementari o per satisfer dèficits de finançament, realitza la pròpia entitat.
En termes d’activitat, i prenent com a referència les actuacions desenvolupades durant
el darrer septenni, 2014 tan sols ha estat superior en termes quantitatius a 2012.
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RECURSOS APLICATS A COOPERACIÓ 2008-2014
160.000,00 €
140.000,00 €
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

En allò que fa referència a les xifres de recursos aplicats per projectes i pel període
referit en el gràfic, 2008-2014:

EXERCICI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

RECURSOS APLICATS A PROJECTES

139.677,27 €
113.370,67 €
58.427,16 €
70.738,78 €
18.142,22 €
126.589,96 €
19.845,24 €

I adoptant un format que mostri la tendència evidenciada al llarg del septenni:
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Quantitat

Recursos aplicats a projectes
160.000,00 €
140.000,00 €
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exercici

Les activitats concretes de cooperació internacional desenvolupades i el seu valor en
termes econòmics, han estat les que es refereixen en la taula que segueix:

PROJECTES REALITZATS 2014
132123 Colònies Saharahuís (SPS)
13253 Kerouanne/Senegal (Ajuntament)
13253 Kerouanne/Senegal (SPS)

6.003,99 €
12.184,46 €
411,79 €

Artemou Mauritània (SPS)

1.242,00 €

TOTAL

19.842,24 €

Si finalment, el projecte de Dafort hagués reixit, les xifres d’activitat que s’haurien
assolit per a l’exercici de 2014 haurien estat les que consignem en la taula següent:
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PROJECTES REALITZATS 2014 (*)
132123 Colònies Saharahuís

6.003,99 €

13253 Kerouanne/Senegal

12.596,25 €

132363 Mauritània/Dafort

50.065,82 €

Artemou Mauritània

1.242,00 €

TOTAL

63.904,07 €

Com esmentàvem de bon començament, les baixes taxes d’activitat de l’entitat no
són interpretables de forma unívoca com a derivades del fet de la dificultat d’accès al
finançament. El fet de la cancel·lació del projecte de Dafort, al qual l’entitat ha dedicat
treball i recursos, 65.103,20€ aplicats durant 2013, ha esdevingut un dels factors
primordials per tal d’explicar les causes del baix nivell d’activitat de l’entitat que
reflecteixen les xifres. Cas d’haver-se desenvolupat el projecte de Dafort, ens hauríem
situat en les franges d’activitat de l’entitat que podem considerar pròpies o associades
a l’entorn econòmic de recessió d’aquests darrers anys. En un context com l’actual, i
malgrat la recessió, SPS compta amb capacitat per obtenir finançament i desenvolupar
projectes per un valor d’entre 70.000€ i 60.000€. En contextos de creixement
econòmic aquesta capacitat s’ha expressat en l’obtenció de finançament i execució de
projectes per valors propers als 140.000€. En qualsevol cas, per a l’exercici de 2014, i
en allò que fa referència a la interpretació dels indicadors d’activitat, cal prendre en
consideració el fet del desenvolupament anòmal del projecte de Dafort, i, si bé en
termes de valor econòmic els indicadors reflecteixen baixos nivell d’activitat, aquest fet
no és immediatament extrapolable al treball aplicat pels membres i voluntaris de
l’entitat, car el treball associat a la realització del projecte de Dafort propi de l’entitat
s’ha realitzat en la seva integritat. En qualsevol cas, establint una comparativa amb
2013, que fou un any excepcional en el qual s’assoliren nivells d’activitat propis del
període precrisi:

PROJECTES REALITZATS 2013
132123

Colònies Saharahuís

4.331,57 €

3,42%

132333

Mauritània/T. Beranne

23.505,88 €

18,56%

132353

Mauritània/N'Diao

15.844,50 €

12,51%

132363

Mauritània/Dafort

65.103,20 €

51,39%

13243

Gàmbia

6.774,80 €

5,35%

Mauritània

11.113,50 €

8,77%

126.673,45 €

100,00%

Artemou

TOTAL
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En termes de finançament, i fent referència als calendaris, els fons s’han rebut
d’acord amb la cronologia de compromisos de l’entitat amb l’excepció ja habitual dels
recursos associats a la realització de les Colònies Saharahuís. En la mesura en què el
finançament associat a la realització de l’esmentada activitat per a 2014 es rebrà al
llarg de 2015, interpretem que la pròpia entitat ha finançat amb recursos propis
l’activitat referida. Pel que fa a Artemou, aquest és un projecte que de bon inici l’entitat
finança amb fons propis, no compta amb finançament extern. D’altra banda, els fons
relacionats amb el projecte de Kerouanne s’han rebut segons el calendari acordat. La
resta de moviments que han experimentat els comptes relacionats amb fons propis
han estat o bé relacionats amb la justificació de despesa i càlcul de la part de
subvenció no aplicada i en conseqüencia a reemborsar a l’Ajuntament o bé
senzillament producte d’ajustaments de caràcter comptable.
Al llarg dels darrers exercicis, i per la particular operativa de les subvencions, i les
discrepàncies existents entre el registre de la despesa associada a l’execució de
projectes, la consignació comptable, el calendari d’atorgament de les subvencions, i la
seva posterior justificació i liquidació, l’entitat ha acumulat tot un seguit de romanents,
tant negatius com positius, en saldos de subvencions vinculades a projectes que ja
han vist la seva conclusió. Amb la vocació de transmetre una imatge el més fidel
possible de la situació de l’entitat, la Junta ha acordat la cancel·lació d’aquests
comptes, i el traspassament del seu saldo als comptes 132000 i 13233. L’origen dels
saldos dels esmentats comptes que són objecte de traspassament, són o bé producte
d’una estimació supravalorada, que s’hauria produït en el moment en què vàrem
encetar la comptabilitat i en el qual no comptàvem amb informació exacta sobre el
valor concret de cada subvenció associada als projectes vigents en aquell moment, o
són senzillament producte, romanent positiu, de liquidacions amb l’organisme que
atorga la subvenció favorables per l’entitat, o cas de romanents negatius, clara mostra
d’un dèficit de finançament. En qualsevol cas, un més que probable origen dels
romanents positius són les despeses associades al seguiment del projecte, que es
doten en termes d’una proporció determinada del pressupost d’execució del projecte,
es perceben i sovint no s’apliquen. En qualsevol cas per a l’exercici de 2014, SPS
comptarà només amb els següents saldos de subvencions en l’apartat de fons propis:
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132000 Altres subvencions
Nº assentament DEURE
31/12/2014

HAVER
19.420,32 €

19.420,32 €

SALDO
132123 Altres subvencions (Col.Sàh.Ajuntament)
Nº assentament
DEURE
HAVER
01/01/2014
31/12/2014
6.003,99 €
SALDO

13233 Altres subvencions (Mauritània)
Nº assentament
DEURE
01/01/2014
14/03/2014
02/12/2014
31/12/2014
31/!2/2014
31/12/2014

-4.773,41 €

HAVER
16.925,43 €
54,50 €
1.000,00 €
3,00 €
6.266,23 €
1.494,12 €

13.204,82 €

SALDO

13253 Altres subvencions (Kerouane/Ajuntament)
Nº assentament
DEURE
HAVER
27/11/2014
31/12/2014
12.596,25 €

SALDO

1.230,58

12.184,46 €

-411,79 €

La subvenció 132000 s’ha dotat amb els saldos de resultats positius acumulats
durant els darrers exercicis que restaven recollits en el compte 124. La 13233 recull tot
el seguit de saldos tant positius com negatius de subvencions associades a projectes
ja conclosos. Ambdós comptes s’interpreten en termes de subvencions dotades per la
pròpia entitat, amb fons propis, i amb la vocació de finançar projectes que no comptin
amb finançament extern. En la mesura en què l’entitat segueix desenvolupant
projectes a Mauritània, el saldo de la 13233 es compromet principalment a projectes
desenvolupats en aquesta àrea geogràfica que no comptin amb finançament extern o
que en tot cas, aquest resulti insuficients per a l’execució íntegra del projecte.
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En termes de finançament extern, els recursos obtinguts per SPS al llarg de 2014,
provenen íntegrament d’un únic finançador: l’Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda, i s’han aplicat únicament a la realització d’un projecte: el de Kerouanne. El
valor total de la subvenció obtinguda durant 2014 ha estat de 12.184,46€, mentre que
la despesa total aplicada per l’entitat ha estat de 12.596,25€. El dèficit de finançament
de 411,79€ ha estat assumit per l’entitat. Respecte als altres projecte desenvolupats
per SPS durant 2014, les Colònies Saharahuís, han suposat una despesa total de
6003,99€ que s’han finançat mitjançant romanents procedents d’exercicis anteriors i
una aportació de 4733,41€ de la pròpia entitat, mentre que la despesa associada amb
el projecte d’Artemou, 1242€, ha estat finançada íntegrament per l’entitat.
En termes percentuals, les aportacions al finançament dels projectes han pres les
següents magnituds:

PROJECTES REALITZATS 2014
132123 Colònies Saharahuís (SPS)
13253 Kerouanne/Senegal (Ajuntament)
13253 Kerouanne/Senegal (SPS)
Artemou Mauritània (SPS)

FINANÇAMENT PROJECTES
6.003,99 €

Ajuntament

12.184,46 €

SPS

61,41%

7.657,78 €

38,59%

19.842,24 €

100,00%

411,79 €
1.242,00 €

TOTAL

12.184,46 €

19.842,24 €

Gràficament:

SPS;
6.415,78 € ;
34%

Fonts de finançament 2014

Ajuntament
SPS

Ajuntament;
12.184,46 € ;
66%
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I en allò que fa referència a la distribució de la despesa per projectes:

DESPESA DE COOPERACIÓ PER PROJECTE
1.242,00 € ;
6%

6.003,99 € ;
30%

Colònies Saharahuís
12.596,25 € ;
64%

Kerouanne/Senegal
Mauritània (Artemou)

Val a dir, que en la despesa de cooperació no hem considerat l’aportació que SPS
realitzà durant 2014 al Banc d’Aliments, per un valor total de 301,55€.
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La despesa total efectuada per l’entitat al llarg de 2014, ha estat d’un total de
23.998,71€ euros, i ha seguit la següent distribució:

DESPESES GESTIÓ

DESPESES ACTIVITAT

602

Comp. Alt. Aprovisionaments

113,14 €

60012

Compres de béns destinats a les activitats

59,00 €

623

Serv. Prof. Ind

242,00 €

626112

Serveis Bancaris i similars

5,32 €

626

Serveis banc i sim.

29,29 €

626137

Serveis Bancaris i similars (Artemou)

42,00 €

6261

Serveis Bancaris i similars

7,50 €

62615

Serveis Bancaris i similars (Kerouanne)

90,00 €

6262

Serveis banc i sim.

7,40 €

6285

Subministraments

6,25 €

6263

Serveis Bancaris i similars

150,00 €

629012

Alt. Serveis

1.044,15 €

6264

Serveis Bancaris i similars

343,89 €

629236

Alt. Serveis

3,00 €

627

Publicitat i Propaganda

1.373,35 €

629412

Alt. Serveis

65,52 €

628

Subministraments

116,16 €

651

Ajuts a entitats

301,55 €

65137

Ajuts a entitats

1.200,00 €
12.500,00 €
4.830,00 €

629

Alt. Serveis

217,45 €

6291

Alt. Serveis

176,35 €

6515

Ajuts a entitats

6292

Alt. Serveis

1,68 €

65212

Ajuts realitzats a través al. Ent.

6294

Alt. Serveis

202,30 €

631

Altres tributs

10,00 €

655

Pèrdues crèdits incobrables

195,00 €

680

Dotació Am. Im. Im.

208,76 €

681

Dotació Am. Im. Mat

457,65 €

COST DE FUNCIONAMENT
%

3.851,92 €
16,05%

DESPESES ACTIVITAT

20.146,79 €
83,95%

%

Per a exercicis amb baixa activitat, l’indicador de cost de funcionament calculat en
termes relatius assoleix percentatges elevats. Malgrat tot en termes absoluts, el cost
de funcionament d’SPS, aquell cost que assumiríem malgrat no realitzar activitat de
cooperació, s’ha mantingut en els paràmetres habituals, pels volts dels 4000€.
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I si 2014 no ha estat un exercici particularment brillant en allò que fa referència a
l’activitat en termes de cooperació desenvolupada per l’entitat, val a dir, que tampoc ha
estat particularment remarcable en l’aspecte relacionat amb l’obtenció d’ingressos
propis. En la vessant de promoció a nivell local, activitats de captació de donants,
patrocinadors i totes aquelles activitats que tradicionalment es realitzen per donar a
conèixer l’entitat, l’entitat s’ha mostrat particularment inactiva respecte a exercicis
anteriors. Durant aquest exercici no s’ha dut a terme cap de les tradicionals activitats
orientades a l’obtenció d’ingressos propis. No s’ha procedit ni a la venda de loteria ni
de calendaris i altrament tampoc s’han realitzat activitats de promoció de l’entitat de la
mena d’organització de concerts o participació en festes populars.
. Els ingressos propis obtinguts per l’entitat al llarg de 2014, i en comparativa amb els
d’exercicis anteriors:

2009
721 Ing. Rebuts periòdicament

2010

2.850,00 €

2.670,00 €

722 Prom. Capt. Recursos

1.364,50 €

728 Donacions

4.707,99 €

TOTAL

2011

2012

2013

2014

2.617,54 €

3.048,94 €

2.905,00 €

5.444,21 €

5.481,50 €

2.130,79 €

3.079,60 €

327,50 €

13.589,05 €

326,67 €

512,11 €

1.513,85 €

21.688,09 € 5.506,40 €

6.496,71 €

4.388,85 €

8.922,49 € 8.441,71 €

2.875,00 €

Els ingressos rebuts periòdicament han prosseguit amb la tendència decreixent que
encetaren el 2012, tot i que es mantenen insòlitament estables si prenem en
consideració

l’actual

conjuntura

econòmica.

Els

donatius

s’han

comportat

contracíclicament, són més elevats del que caldria esperar, mentre els ingressos per
promoció de captació de recursos, 722, constitueixen la variable que ha determinat
que el nivell d’ingressos propis mostri el valor més baix del sexenni. El fet de no
organitzar actes amb la finalitat de generar recursos propis no tan sols ens ha menat al
registre d’ingressos propis més baix del sexenni, sinó que a banda, ha estat
determinant en la formació i obtenció d’un resultat de l’exercici negatiu.
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Els comptes anuals s’han elaborat seguint l’aplicació dels principis comptables
habituals: imatge fidel, prudència, entitat en funcionament, no compensació, principi de
no correlació d’ingressos-despeses, principi de la data del fet, etc, i amb vocació de
transparència i de reflectir la situació econòmica real de l’entitat de la manera més
fidedigna possible. Les bases de representació que s’han pres com a referència són
les que emanen de les disposicions legals aplicables a les entitats sense ànim de lucre
que resten recollides al Decret 259/2008 de 23 de desembre mitjançant el qual
s’estableix “el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions” i de forma
subsidiària les disposicions establertes al Decret 1514/2007 de 16 de novembre que
estableix el Pla General Comptable vigent en l’àmbit empresarial.
En general tots els principis preceptius contemplats com de referència en les
disposicions legals vigents pel que fa a l’àmbit d’actuació de les entitats sense ànim de
lucre, s’apliquen rigorosament. Per facilitar l’operativa comptable de l’entitat, es
flexibilitza en la seva aplicació el principi de correlació d’ingressos-despeses en allò
que fa referència a la periodificació de subvencions. Les divergències temporals o
cronològiques entre les necessitats financeres dels projectes i l’obtenció i disposició de
les subvencions aconsellen flexibilitzar aquest criteri. En cas contrari l’elaboració de
l’informació comptable esdevindria d’una complexitat que qüestionaria la viabilitat de
l’entitat. D’altra banda, l’exercici 2012 fou el primer dels exercicis comptables en què
l’entitat optà per dotar amortitzacions que reflectissin la depreciació de l’actiu no
corrent. D’acord amb el principi d’imatge fidel, es dotaren provisions per recollir el valor
de tota aquella depreciació de valor experimentada pels esmentats elements que no
havia estat consignada comptablement al llarg dels exercicis previs. Al llarg de
l’exercici de 2013, es prosseguí amb aquest criteri i les amortitzacions es dotaren
segons els paràmetres que s’establiren el 2012, segons els mateixos criteris en allò
que fa referència als elements susceptibles d’ésser amortitzats i segons els coeficients
establerts en el “Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades”. Durant 2014, hem
constatat que s’havien produït errades en l’aplicació del càlcul de les amortitzacions, i
que els valors que s’adreçaven a dotacions per a les amortitzacions eren erronis. Els
errors de càlcul són “infinitesimals”, pràcticament irrellevants, i per a 2014 hem
procedit a imputar segons els nous valors estimats. No hem procedit a dotar cap mena
de provisió precisament per la poca rellevància dels errors constatats. La comptabilitat
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2014 consta d’un annex anomenat Amortitzacions 2014 en el qual es recull un pla
d’amortització que contempla les dotacions per a l’amortització dels elements de l’actiu
corrent i no corrent susceptibles d’ésser amortitzats per a tota la vida útil dels elements
considerats.
En allò que fa referència a les provisions, aquestes resten a l’actiu del balanç fins que
es produeixi la substitució dels elements afectats. Fent referència a la comptabilització
de les subvencions, cal fer avinent l’existència d’una subvenció fictícia, la 13203, que
recull la valoració de l’ús de l’immoble cedit per l’Ajuntament de Santa Perpètua a
l’entitat per al desenvolupament de l’activitat que li és pròpia, i que recull de forma
permanent un saldo de 6000€. Tradicionalment, i per a cada exercici es dota per
aquesta quantitat i posteriorment es traslladada a P i G mitjançant el 727 i el 67103. En
l’exercici de 2014 hem optat per no realitzar aquest ajustament, que introdueix
distorsions en la interpretació del 727. La suma del valor del 727 més més els valors
dels recursos aplicats a cooperació i no dotats amb finançament extern, constitueix
l’indicador d’activitat en termes de cooperació desenvolupada per SPS. A tall d’altres
especificitats comptables remarcar que tan sols els projectes dotats amb finançament
extern són imputats a resultats mitjançant el 727. Pel cas contrari, projectes o
actuacions sense finançament extern, la despesa generada es tracta comptablement
com a despesa corrent de l’entitat i es finança, en conseqüència, mitjançant els
ingressos propis de l’esmentada.

3.

EXCEDENTS DE L’EXERCICI

L’excedent de l’exercici 2014 ha estat negatiu per un valor total de 1006,62€. A
efectes pràctics, en analitzar la formació del resultat convé comentar tres factors:
1) L’evolució del finançament extern, obtenció de subvencions.
2) L’evolució dels ingressos propis.
3) El cost de funcionament.
1) L’exercici de 2014 ha estat un mal exercici en allò que fa referència a l’obtenció
de finançament extern. Aquest fet, ha comportat que part de la despesa
associada a projectes s’hagi satisfet mitjançant fons propis de l’entitat. A
banda, cal fer referència a l’efecte “cronologia” de les subvencions, el fet de la
no coincidència en termes de calendari entre les despeses originades pels
projectes i els ingressos vinculats als esmentats projectes i que s’adrecen a la
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satisfacció de les esmentades despeses. Aquest fet en particular es concreta
en una dinàmica en la qual l’entitat anticipa recursos associats a projectes que
compten amb subvenció que posteriorment, amb el cobrament de la subvenció,
els hi són reemborsats. Un cas paradigmàtic d’aquesta mena de situacions el
constitueixen les Colònies Saharahuís que malgrat comptar amb el compromís
de finançament de l’Ajuntament de Santa Perpètua, són sempre finançades a
priori per l’entitat, produint-se a posteriori el reintegrament de les quantitats
aplicades a l’activitat per part de l’Ajuntament. D’acord amb aquesta dinàmica,
aquests projectes que compten amb convenis de finançament per part d’agents
externs es consignen amb comptes de subvenció, del grup 133, i com a
expressió del “gap” cronològic, sovint recullen saldos de caràcter negatiu. Per a
l’exercici de 2014, SPS ha “prefinançat” les Colònies Saharahuís i ha finançat
íntegrament, car el projecte no compta amb subvenció, les actuacions dutes a
terme a Artemou, i la part infradotada, en termes de subvenció, del projecte de
Kerouanne. La despesa imputada a subvenció infradotada, a subvenció
“prefinançada” o senzillament finançada per l’entitat per l’operativa comptable
manifesta una incidència neutra sobre el resultat, però tota aquella despesa de
cooperació no adscrita a subvenció, és determinant en la formació del resultat.
El resultat de l’entitat es determina segons la fórmula següent:

RTAT SPS= INGRESSOS PROPIS - COST DE FUNCIONAMENT - DESP. COOPERACIÓ SENSE SUBVENCIÓ

La despesa associada a projectes de cooperació sense dotació de caràcter
extern no ha estat excessivament elevada en comparació amb d’altres
exercicis. El cost de funcionament s’ha mantingut, en termes absoluts baix, i el
factor que ha determinat el resultat negatiu, d’acord amb la interpretació que
ens proporciona la fórmula, ha estat el baix volum de recursos propis generats
durant l’exercici de 2014. Aplicant la fórmula:
INGRESSOS PROPIS
COST DE FUNCIONAMENT
DESPESA D'ACTIVITAT
SENSE SUBVENCIÓ
=
RESULTAT EXERCICI

4.388,85 €
3.851,92 €
1.242,00 €
301,55 €
=
-1.006,62 €
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2)

Els recursos generats per l’entitat al llarg de 2014 han suposat un total de
4388,85€ euros. Habitualment, els recursos generats per l’entitat són suficients
per finançar l’activitat ordinària, cost de funcionament de l’entitat, i generar un
excedent que s’aplica a finançar projectes sense dotació. Pel cas de l’exercici
de 2014 els recursos propis generats han estat manifestament insuficients com
per satisfer el cost de funcionament de l’entitat i les seves necessitats de
finançament per a projectes que no comptaven amb finançament extern.

En qualsevol cas, els valors i distribució dels ingressos propis han estat els que es
refereixen en el gràfic que segueix:

3.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
´

1.500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
0,00 €
721 Ing reb. Per.

722 Prom. Capt. Rec

728 Donacions

En tot cas, en l’anàlisi dels ingressos propis, cal remarcar l’estabilitat que mostren el
recursos rebuts periòdicament, que no es comporten cíclicament, i malgrat la
conjuntura econòmica adversa en què ens veiem immersos es mantenen pràcticament
constants. Aquest fet és particularment significatiu si prenem en consideració que gran
part dels nostres associats són immigrants i que s’han vist en gran mesura colpits per
la crisi i en molts casos han retornat als seus països d’origen. En aquest sentit, l’entitat
mostra tant una gran capacitat de fidelitzar als associats, part dels associats continuen
pagant la quota malgrat haver retornat al país d’origen, com una gran capacitat
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d’incorporar nous socis, es produeixen noves incorporacions, i ambdós factors es
conjuren per garantir l’estabilitat de l’esmentat epígraf comptable.

3) El cost de funcionament. El cost de funcionament es defineix com el sumatori de
tota aquella despesa no associada a projectes. Per a l’exercici de 2014:
602

Comp. Alt. Aprovisionaments

113,14 €

623

Serv. Prof. Ind

242,00 €

626

Serveis banc i sim.

29,29 €

6261

Serveis Bancaris i similars

7,50 €

6262

Serveis banc i sim.

7,40 €

6263

Serveis Bancaris i similars

150,00 €

6264

Serveis Bancaris i similars

343,89 €

627

Publicitat i Propaganda

1.373,35 €

628

Subministraments

116,16 €

629

Alt. Serveis

217,45 €

6291

Alt. Serveis

176,35 €

6292

Alt. Serveis

1,68 €

6294

Alt. Serveis

202,30 €

631

Altres tributs

10,00 €

655

Pèrdues crèdits incobrables

195,00 €

Despesa de funcionament abans d'amortització

3.185,51 €

680

Dotació Am. Im. Im.

208,76 €

681

Dotació Am. Im. Mat

457,65 €

Despesa de funcionament amb d'amortització

3.851,92 €

La despesa de funcionament de caràcter estrictament monetari, que genera moviment
de tresoreria, suposà 3.185,51€ euros. Amb l’afegit de les despeses diferides, les
amortitzacions, que no suposen moviment monetari, el cost de funcionament de
l’entitat per a 2014 s’estima en 3.851,92€ euros. En aquest exercici, i a diferència
d’anteriors exercicis, no hem considerat despeses de la mena de les col·laboracions
amb el Banc d’Aliments com a despeses pròpies del cost de funcionament.
Tradicionalment, aquestes despeses, 301,55€ per a l’exercici de 2014, s’integraven en
aquest concepte. Per a 2014, hem reinterpretat els conceptes, i incorporem aquesta
categoria de despesa en el grup de despeses que anomenem d’activitat. Definim
doncs, tres tipus de despeses: el cost de funcionament, la despesa de cooperació, i la
despesa d’activitat que integra la despesa de cooperació més altres despeses
relacionades amb l’activitat de l’entitat però que no poden considerar-se, en un sentit
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estricte, cooperació al desenvolupament. En tot cas, en termes comparatius respecte
als exercicis precedents:

COST DE FUNCIONAMENT
2008

5.436,08 €

2009

4.527,61 €

2010

3.653,02 €

2011

4.745,84 €

2012

3.402,34 €

2013

3.578,00 €

2014

3.851,92 €

Gràficament:

EVOLUCIÓ COST DE FUNCIONAMENT 2008-2014

6.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

El cost de funcionament de l’exercici s’ha mantingut baix, i en qualsevol cas, per
dessota de la mitjana del darrer quinquenni, que pren un valor de 4223,82€.

El gruix de la despesa que integra el cost de funcionament es correspon amb els
consums següents:
Publicitat, promoció de l'entitat
Despeses bancàries
Honoraris d'assessors
Pàrkings, autopistes, combustible
Correus - Comunicacions Postals Impagaments de quotes
Comunicacions telefòniques
Compra de material d'oficina

43,11%
16,89%
7,60%
6,35%
5,54%
6,12%
3,65%
3,55%
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A tall de cloenda del comentari de l’apartat relacionat amb el comentari de la despesa
esmentar que el càlcul de les amortitzacions ha experimentat variacions. Les
variacions s’han introduït a partir de la constatació de l’existència d’errades en
l’aplicació de les fórmules. Es mantenen però, tota la resta de criteris que s’adoptaren
l’exercici 2012. Així, doncs, es doten amortitzacions per a tots aquells elements de
l’immobilitzat, materia i immaterial que es consideren susceptibles de reposició. Els
coeficients que s’adopten són els establerts en el “Real Decreto Legislativo 4/2004 de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades” i les amortitzacions es doten en base a un any de 360 dies i el període es
calcula en dies des del moment de l’adquisició i fins a tancament de l’exercici. A
banda, no es consideren valors residuals. La relació d’elements de l’immobilitzat, així
com els valors de les dotacions, resta referit en la taula que segueix:
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COMPTE
206

216

216001

218

218001

ELEMENT
APLICACIONSINFORMÀTIQUES

EQUIPSPROCÉSINF

EQUIPSPROCÉSINF

ALT. IMM. MAT

ALT. IMM.MAT

Taules plegables

Netbook Exium
Exiumportàtil, pantalla, impresora

Monitor
Ordinador
Monitor
Ordinador

Desenvolupament Web(CDMon)
Desenvolupament Web(Borboleta)

DESCRIPCIÓ

15/04/2011

31/08/2012

25/02/2011
03/03/2011

21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011

21/06/2013
28/06/2013

DATAADQUISICIÓ

12,85

79,8

299
614,83

105
395
77
295

72,6
560

VALOR

25

10

25
25

25
25
25
25

33
33

COEFICIENT

7,98€

74,75€
153,71€

26,25€
98,75€
19,25€
73,75€

23,96€
184,80€

QUOTAANUAL

3,21€
MaletaNetbook

24

5,03 €
18,93 €
3,69 €
14,14 €

74,75€
153,71€

26,25€
98,75€
19,25€
73,75€

12,58€
93,43€

DOT 2013

7,98€

74,75€
153,71€

26,25€
98,75€
19,25€
73,75€

23,96€
184,80€

DOT2014

0,94€

7,98€

11,42€
26,90€

21,22€
79,82€
15,56€
59,61€

23,96€
184,80€

2015

AMORTITZAT

7,98€

AMORTITZAT
AMORTITZAT

AMORTITZAT
AMORTITZAT
AMORTITZAT
AMORTITZAT

12,11€
96,97€

2016

AMORTITZAT
AMORTITZAT

2017

PROV2012

26,25 €
98,75 €
19,25 €
73,75 €

63,33
126,81

7,98 €

3,21€

DOT2012

5,03€
18,93€
3,69€
14,14€

74,75 €
153,71€

2,66 €

3,21 €

AAI 31.12.2011

63,33€
126,81€

2,66 €

2,28 €

7,98€

3,21 €

2,28€

7,98€

2018

7,98€

2019
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3.

NORMES DE VALORACIÓ

Despeses d’establiment: la data de fundació de l’entitat, 1997, així com la variació
del marc legal que regeix l’activitat de les associacions que s’ha produït aquests
darrers anys, portaren a la consideració a l’associació, arribada l’hora d’operativitzar la
comptabilitat, de prendre aquestes com amortitzades.
Immobilitzat material: L’immobilitzat material de SPSolidària té dues fonts de
procedència :
1- Donatius: es comptabilitza segons el valor venial, aquell preu que un
eventual adquirent estaria disposat a satisfer, i que sol coincidir amb el
valor residual del bé.
2- Adquisicions pròpies: es comptabilitza segons el preu d’adquisició,
impostos indirectes inclosos, i si fos el cas tots aquells altres costos
imputables fins a la seva posada en funcionament.

El gruix de l’immobilitzat material de SPSolidària està integrat per aplicacions
informàtiques i equips per a processos d’informació, comptes 206, 216, 216001. Els
comptes 218 i 218001 recullen l’adquisició d’immobilitzats de la mena de memòries
USB o altres immobilitzats menors relacionats amb la comunicació. Els dígits 001 fan
referència a què foren adquirits en el marc del desenvolupament del projecte
Treballem Plegats. En l’exercici de 2013 s’incorpora el compte 218037, que fa
referència a uns roll ups que s’adquireixen amb la vocació de fer difusió del projecte
d’Artemou.

Durant l’exercici de 2013 es prossegueix amb l’aplicació del criteri que s’adoptà el
2012 en allò referit a la dotació d’amortitzacions. En concret, s’acorda dotar
amortitzacions d’aquells elements de l’immobilitzat material que es consideren
susceptibles de reposició i que en el seu moment foren adquirits a preu de mercat. Les
amortitzacions es doten segons coeficients a partir d’una formula que estableix els
períodes en dies i sense considerar valors residuals. Per a dotar un fons que garanteixi
la reposició dels elements esmentats i considerant que al llarg dels exercicis
precedents no s’han dotat amortitzacions, es dotaren en l’exercici de 2012 i pel valor
de l’amortització acumulada a 31.12.2011, provisions per a depreciació de
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l’immobilitzat material i immaterial. Durant l’exercici de 2014, les aportacions a
dotacions per amortitzacions han estat, com ja hem referit amb anterioritat,
reavaluades ja que es detectaren errors en l’aplicació de les fórmules.

L’entitat disposa d’altres immobilitzats, bàsicament mobiliari, un fons bibliogràfic i una
magnífica col·leccció de material fotogràfic relacionat amb la matèria de cooperació al
desenvolupament, que no figura en l’actiu del balanç. Aquest fet és degut a que resta
pendent de la seva valoració mitjançant peritatge per a posterior inclusió en l’esmentat.

El compte 208, recull valorat en termes de cost d’oportunitat, allò que l’entitat hauria
de satisfer per a disposar d’un local de condicions similars, el valor del dret d’ús del
local que l’Ajuntament de Santa Perpètua cedeix gratuitament a l’entitat. El saldo
reflexa de forma permanent el valor d’aquest dret referit a un exercici:6000 euros. Amb
aquesta decisió es pretèn que la lectura del balanç mostri als interessats que l’entitat
compta amb un local del qual en fa un ús regular però sense induir a una lectura
errònia que l’associïi a propietat. Al llarg d’aquest darrer septenni, hem tendit, aplicant
procediments diversos, a regularitzar-la en acabar l’exercici. La regulació es duia
habitualment a terme mitjançant la utilització dels comptes 67103 i el 727. El 2014,
hem modificat el criteri i optem per no regularitzar-la per a posteriorment tornar-la a
dotar. No la regularitzem imputant-la a 727, i d’aquesta manera roman en el balanç,
reflectint el dret d’ús de què l’entitat gaudeix. El fet de no regularitzar-la evita, altrament
distorsions en la interpretació del 727.

El compte 23403, recull el valor a preu d’adquisició d’una exposició relacionada amb
el projecte de potabilització d’aigua a Mauritània, de què disposa l’associació i que
habitualment es cedeix a altres associacions interessades en il·lustrar sobre les
problemàtiques associades a l’aigua en els països del Tercer Món i les iniciatives
plausibles per a donar solució a les esmentades. No és objecte d’amortització per la
seva pròpia naturalesa: no serà objecte de reposició. Quan es consideri que ja ha
assolit la seva finalitat serà directament traslladada a pèrdues.

Els elements incorporats a l’actiu es valoren segons el preu d’adquisició més
impostos indirectes i totes aquelles despeses adicionals que s’ocasionin fins a la
posada en funcionament.
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Durant 2014, les úniques compres d’SPS d’actius corrents es corresponen amb
l’adquisició amb data de 24/01/2014 d’un disc dur extern i quatre llapis de memòria
USB.

Existències: l’entitat no desenvolupa cap activitat de caràcter mercantil, i en
conseqüència no disposa de cap altre existència que no siguin les pròpies del material
d’oficina. Aquest es considera fungible i s’incorpora pel que fa al cas al resultat de
l’exercici

mitjançant

els

comptes

corresponents.

Aquests

conceptes

resten

documentats en els comptes 600 i 602, respectivament
Subvencions: es comptabilitzen en el moment en què es produeix el fluxe monetari.
S’imputen a resultats, 727, pel valor de totes les despeses documentades associades
al projecte pel qual s’atorga la subvenció. En el cas de subvencions infradotades,
s’imputa la despesa corresponent i es trasllada a resultats i computa posteriorment en
el compte corresponent del grup 132, el mateix procediment es segueix en el cas de
subvencions acordades però amb calendaris de pagament que s’incompleixen sempre
i quan hi hagi raons fonamentades per esperar que el pagament es produeixi. El saldo
de les subvencions sotmeses a aquestes eventualitats es mostra com a creditor i en
vermell, per visualitzar l’esmentada circumstància i el fet que els projectes associats a
l’esmentada subvenció i per a l’exercici en què no s’ha produït el cobrament, han estat
finançats amb altres recursos, habitualment recursos propis de l’entitat.

Provisions: L’entitat va dotar provisions per primer cop durant l’exercici 2012. El saldo
de les provisions es correspon amb l’amortització acumulada a 31.12.2011 de
determinats elements de l’immobilitzat material que es pretèn reposar al final de la
seva vida útil.
Deutes: L’entitat es finança en la seva totalitat mitjançant subvencions no
reintegrables , procedents totes elles d’organismes públics, i recursos propis.
Transaccions en moneda estrangera i impost sobre beneficis: L’entitat no realitza
transaccions en moneda estrangera. Malgrat que els pressupostos dels projectes es
contemplin en les respectives monedes d’origen, Santa Perpètua transfereix
l’equivalència a la contrapart en euros segons el tipus de canvi vigent en el moment
d’efectuar-se la transacció. D’altra banda, l’associació resta exempta de l’Impost sobre
beneficis.
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Ingressos i despeses: generalment, tant ingressos com despeses es comptabilitzen
en el moment de produir-se el corrent monetari. En alguns aspectes referits a
ingressos propis es recull l’ingrès en el moment de generar-se el dret, cas dels
ingressos rebuts amb caràcter periòdic, quotes d’associats, que es consignen en el
444. Respecte a ingressos d’altra mena, la dinàmica de l’entitat i la idiosincràcia dels
agents que ens financen aconsella documentar l’ingrès en produir-se el cobrament. Pel
que fa a les despeses, aquestes es consignen en el moment de produir-se el
pagament. En alguns cas concret de determinades despeses es contempla o s’ha
contemplat la periodificació. Per a l’actual exercici de 2014, determinats rebuts
associats a consums de telèfon i ús de serveis bancaris s’han meritat durant 2014,
però el pagament es produirà durant 2015. La despesa s’ha recollit en els comptes
preceptius, dels grups 626 i 628, i l’obligació futura de pagament resta documentada
en els comptes de creditors pertinents: 4103, 4104, 4106 i 4108.

5.

ACTIU IMMOBILITZAT, EXCLOSOS ELS BÉNS DEL PATRIMONI
HISTÒRIC

L’actiu no corrent d’SPS, no ha experimentat cap altra variació que la del compte 218, i
les associades a les dotacions de les amortitzacions. La variació del compte 218, es
correspon amb l’adquisició efectuada per l’entitat, amb data de 24/01/2014 d’un disc
dur extern i quatre llapis de memòria USB.
2013

2014

Variació

206

1.116,60 €

1.116,60 €

208

6.000,00 € 6.000,00 €

216

2.014,05 €

2.014,05 €

216001
218

913,83 €
180,71 €

913,83 €
327,73 €

218001

383,45 €

383,45 €

218037

175,45 €

175,45 €

23403

1.586,27 €

1.586,27 €

2806

171,05 €

379,81 €

208,76 €

2816
2818

1.129,16 €
16,96 €

1.575,62 €
28,15 €

446,46 €

2906

409,11 €

409,11 €

2916

519,49 €

519,49 €

147,02 €

11,19 €
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Destacar que SPSolidària compta amb d’altre immobilitzat: mobiliari i un notable fons
bibliogràfic i fotogràfic que no ha estat inclòs en el balanç ja que resta pendent de
valoració externa.

6.

BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC

En aquesta categoria de béns, SPSolidària disposa d’una exposició sobre l’aigua,
que habitualment cedeix a d’altres entitats, el valor de la qual resta recollit en el
compte 23403 i a la qual no s’imputen amortitzacions car no es previsible la seva
reposició/substitució. Es considera material fungible no susceptible de reposició amb
una vida útil que abasta varis exercicis econòmics. En aquesta mateixa categoria són
susceptibles d’ésser inclosos en futurs exercicis altres béns de què disposa
SPSolidària, en concret una extensa biblioteca especialitzada en la temàtica de la
cooperació internacional així com un notable fons de caràcter fotogràfic Aquests béns
resten pendents de valoració, peritatge extern. Les variacions en les valoracions
recollides en el compte provenen bàsicament de l’adquisició de determinats elements
que s’incorporen a l’exposició i que es comptabilitzen com a increments en el valor de
l’esmentada.

7.

USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA

En allò referit a usuaris i deutors, Santa Perpètua Solidària compta amb més de 200
socis que efectuen el pagament de l’anualitat bé mitjançant domiciliació bancària bé
mitjançant pagament en efectiu. Per a l’exercic de 2014 hem optat per mantenir la
continuïtat del criteri que vàrem adoptar el 2013: comptabilitzar el dret en el moment
en què aquest es genera: emissió, lliurament de les quotes. Tant si l’usuari domicilia el
pagament com si el satisfà en líquid, el dret es recull en el compte 444. Els pagaments
efectuats es reflexaran posteriorment en el comptes de tresoreria o en particular el
57412 que és el compte bancari especialitzat en el cobrament de les quotes de què
disposa l’entitat mentre que els impagaments es traslladaran, en esdevenir ferms, a
tancament de l’exercici al 129 mitjançant l’ús del compte 655. Al llarg de l’exercici
2014, els impagaments documentats han suposat un total de 195 euros, mentre que el
cost de gestió associat al cobrament de les quotes i en el qual s’inclouen les despeses
generades pels impagaments, devolucions de rebuts, ha estat de 343,89€.
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Fent un comparatiu entre exercicis:
721 (Ing. Reb. Per.)

6464 (Desp. Gest. Qu.)

655 (Impagaments)

Cost de gestió

2009

2.850,00 €

186,72 €

120,00 €

6,55%

4,21%

2010

2.670,00 €

189,75 €

30,00 €

7,11%

1,12%

2011

2.617,54 €

239,80 €

120,00 €

9,16%

4,58%

2012

3.048,94 €

281,44 €

109,67 €

9,23%

3,60%

2013

2.905,00 €

274,79 €

210,00 €

9,46%

7,23%

2014

2.875,00 €

343,89 €

195,00 €

11,96%

6,78%

% Impagaments

En general, l’evolució dels ingressos periòdics, si prenem en consideració, l’actual
conjuntura econòmica, ha estat molt bona. Cal interpretar aquesta variables en termes
de l’elevada fidelització que l’entitat genera entre els socis.

En referència als ingressos rebuts, i més concretament, al seu cost de gestió, el
resultat de dividir el 6264 pel 721, paga la pena remarcar que no ha deixat
d’incrementar-se al llarg del període. Aquest indicador es pot interpretar com
interpretaríem el tipus d’interès associat al pagament d’un crèdit. I de fet, l’interpretem
com l’interès o taxa en termes percentuals que satisfem a canvi de la gestió
recaptatòria. Caldria esperar que la magnitud de l’indicador correlacionés amb el
volum d’ingressos rebuts periòdicament així com amb l’import d’impagaments. Bé,
l’indicador no és del tot consistent amb aquesta hipòtesi, i en tot cas és constatable
que el preu relatiu d’aquest recurs s’ha incrementat per causes alienes a l’activitat de
l’entitat. El gràfic que segueix, mostra precisament la divergència entre el cost de
gestió i el percentatge d’impagaments sobre el total d’ingressos periòdics:

14,00%
12,00%
10,00%
8,00%

Cost de gestió

6,00%

% Impagaments

4,00%
2,00%
0,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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8.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

A tall de comentari sobre les subvencions esmentar que:

1. La subvenció 13203, és una subvenció que s’atorga en espècie, i que pretèn
recollir el valor monetari del dret d’ús de les dependències del Centre Cívic de La
Florida que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ens cedeix de forma gratuïta.
El seu valor es basa en l’estimació feta per la pròpia entitat respecte al cost mensual
que caldria satisfer per disposar d’un local de característiques similars. Aquest cost
s’estimà en uns 500 euros mensuals i consideràrem que comptablement calia recollir
aquest dret en el balanç, amb la vocació de transmetre una imatge fidedigna de la
situació real de l’Entitat. En aquest sentit, podem considerar que la subvenció
associada al compte 13203 és una subvenció fictícia. La contrapartida equivalent
d’actiu del 13203 és el 208, drets sobre béns cedits en ús gratuït.

2. El compte 13233 consignava fins a 2013 els romanents, en termes d’excedent, de
diversos projectes desenvolupats a Mauritània amb dotació excessiva i no
reintegrable. Durant 2014, hem procedit a la regularització de tots els saldos d’aquells
comptes de subvencions associats a projectes ja prescrits. Tots aquests comptes, amb
independència del saldo creditor o deutor, han estat traspassats, amb el càrrec o
abonament corresponent efectuat al compte 1233.

L’actual saldo del compte 13233, s’interpreta com a una acumulació de romanents,
positius o negatius, de subvencions supra o infradotades, que formen part dels fons
propis de l’entitat, i que aquesta acumula en l’esmentat compte, amb la vocació de
dotar una subvenció, a càrrec de la pròpia entitat per a finançar futurs projectes a
Mauritània, àrea en la qual l’entitat roman activa.

A banda de l’esmentat, recordar que en encetar la comptabilitat, durant l’exercici
2008, es procedí a realitzar una estimació dels saldos de les subvencions associades
a projectes vigents en aquell moment. Aquest fet i l’afegit i que l’entitat en allò referit a
la gestió de subvencions, per la particular dinàmica associada a aquest mecanisme de
finançament , funciona segons el criteri de caixa, fet que implica que sovint amb fons
associats a un projecte que en aquell moment no genera despeses, es satisfan les
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despeses associades a un altre projecte que en aquell moment concret no disposa de
dotació, fa que calgui a hores d’ara, i malgrat els ajustaments que efectuem mitjançant
aquests traspassaments entre comptes, continuar considerant els saldos associats a
les subvencions com un valor estimat, malgrat que amb un nivell d’ajustament a la
realitat més elevat que el que mostraven durant el 2008.

3. Amb els excedents acumulats de resultats d’exercicis anteriors, l’entitat ha decidit
dotar una altra subvenció, que es consigna mitjançant el compte 13200, per al
finançament parcial o total mitjançant fons propis de projectes a desenvolupar en un
esdevenidor proper. Altrament s’acorda que aquesta autosubvenció també es podrà
utilitzar pel finançament de projectes infradotats en termes de recursos.

4. A 31 de desembre de 2014, els únics comptes de subvencions de l’entitat que fan
referència a finançament extern i que compten amb compromisos de finançament
adquirits per tercers són el 132123, que fa referència a les Colònies Saharahuís, i el
13235, compte que fa referència al projecte de Kerouanne.

9.

DEUTES

SPSolidària es finança íntegrament mitjançant subvencions no reintegrables i
ingressos propis, en conseqüència en el passiu del balanç no apareix cap compte que
faci referència als recurs a finançament extern amb caràcter d’exigibilitat.

10.

ENTITATS DELS GRUP I ASSOCIADES

L’associació compta amb una secció juvenil, els Brigadistes, que s’integra dins de la
mateixa associació i que no consta de forma jurídica pròpia. En aquest sentit, tant la
comptabilitat d’SPS, com els comptes anuals, s’interpreten en termes de la informació
comptable consolidada d’ambdues entitats.
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11.

SITUACIÓ FISCAL

L’ordenament jurídic vigent atorga a l’associació l’exempció tant de la declaració de
l’IVA com de la satisfacció de l’Impost de Societats, o impost sobre el resultat.

12.

INGRESSOS I DESPESES

La despesa associada a cooperació de l’exercici ha estat particularment baixa. En
allò que fa referència a la despesa que integra el cost de funcionament de l’entitat s’ha
mantingut dins dels paràmetres habituals i de fet ha estat menor que la mitjana del
septenni. El fet de l’existència d’un volum de despesa associada a cooperació i a altres
activitats pròpies de l’entitat no finançades amb subvenció ha estat un dels factors que
ha contribuït a l’obtenció d’un resultat negatiu.

Els ingressos propis de l’entitat en la seva vessant de quotes i donatius, s’han
mantingut raonablement elevats prenent en consideració l’actual context econòmic. No
s’han generat recursos derivats de l’organització d’activitats, i val a dir que aquest ha
estat l’altre factor determinant de l’assoliment d’un resultat de l’exercici negatiu.

En referència a la despesa de gestió associada al cobrament de les quotes, s’ha vist
incrementada respecte a exercicis anteriors, i en una quantitat que no correlaciona
estrictament ni amb el volum d’impagaments ni amb el volum d’ingressos, quotes, que
es gestionen.

INGRESSOS 2014

DESPESES 2014

721

Ingressos rebuts per.

2.875,00 €

722

Prom. Capt. De recursos

0,00 €

728

Donacions

1.513,85 €

767

Subv. Trasp. Rtat. Exercici

18.603,24 €

TOTAL
RTAT POSITIU EX.

DESPESES COOPERACIÓ

19842,24

COST DE FUNCIONAMENT

3851,92

DESPESES ALTRES ACT.

304,55

22.992,09 € TOTAL
RTAT NEGATIU EX.

23.998,71 €
-1.006,62 €
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L’origen dels ingressos imputats a pèrdues i guanys ha seguit la següent distribució
respecte al seu origen: 20% d’origen intern i un 80% d’origen extern.

Gràficament:

Ingressos rebuts
per.
13%

Prom. Capt. De
recursos
0%
Donacions
7%

Subv. Trasp. Rtat.
Exercici
80%

13.

INGRESSOS EXTERNS/PROPIS

APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS

Aquesta avinentesa no es contempla en la dinàmica de funcionament de SPSolidària.

14.

ALTRA INFORMACIÓ

Tots el membres de SPSolidària, àdhuc els integrants de la Junta, desenvolupen llur
tasca amb caràcter voluntari, i en conseqüència cap dels membres de SPSolidària
compta amb cap assignació de la mena de dietes o qualsevol altra tipus de percepció
pecuniària. En general, tan sols quan sorgeix la necessitat de supervisar o donar algun
tipus de recolzament de caràcter tècnic sobre el terreny en l’execució d’algun projecte,
el desplaçats en expedició poden rebre alguna mena de compensació que els ajudi a
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finançar la despesa associada al desplaçament. Aquests tipus de despeses resten
pressupostades en els projectes i comptablement es reflecteixen en els comptes 653.

15.

QUADRE DE FINANÇAMENT

L’anàlisi de les variacions del capital circulant són irrellevants en el cas de
SPSolidària. El fet de finançar-se mitjançant subvencions no reintegrables, el no recurs
a l’endeutament extern i la inexistència d’operacions rellevants que afectin a
l’immobilitzat converteixen a aquest anàlisi en no significatiu.
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ANNEX 1
COMPTE P I G I BALANÇ EXERCICI 013

Núm dels comptes

Notes de la memòria

DEURE

HAVER

1. Ingressos per les activitats
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
721

2.905,00 €
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

722

3.079,60 €
d) Subvencions, donacions i altres ingressos
121.559,97 €
512,11 €

727
728

2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
300,00 €
525,47 €
3.000,00 €
23.500,00 €
15.750,00 €
64.700,00 €
11.000,00 €
4.013,50 €

650
651
6514
65133
65135
65136
65137
65212
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec...
65343

3.762,90 €

5. Aprovisionaments
a) Consums i deterioraments d'existències
600
602

223,33 €
31,79 €

8. Altres despeses d'explotació
a4) Serveis professionals ind.
431,89 €
60,50 €

621
623
62312
a5) Transports
62412

253,00 €
a6) Primes assegurança

625
a7) Serveis bancaris
16,07 €
3,50 €
11,00 €
5,88 €
94,50 €
403,20 €
33,50 €
11,90 €
7,55 €
145,39 €
340,74 €

626
6261
626112
626133
626135
626136
626137
62614
6262
6263
6264
a9) Subministraments
628
62837

120,87 €
80,00 €
a10) Altres serveis

629
629012
6291
6292
6294
629412
629512

131,00 €
17,80 €
120,62 €
1,68 €
6,60 €
33,05 €
3,22 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de prov. Per op. De les act.
210,00 €

655
d) Altres despeses de gestió corrent
659

9. Amortització de l'immobilitzat
680
681

111,76 €
564,46 €

12.Deteriorament i resultat per al. Im.
a) Deterioraments i pèrdues
6.000,00 €

67103

13. Altres resultats
678

225,00 €

-8.194,99 €

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

14. Ingressos financers
769

65,95 €
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

65,95 €
-8.129,04 €
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ACTIU

nº comptes

Exercici 2013 nº comptes

206
(2806)
(2906)

1116,6
-171,05
-409,11

124

6000

129

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament
208

27.549,36 €

-8.129,04 €
А-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts
3. Altres subvencions, donacions i llegats

2014,05
913,83
-1129,16
-519,49
180,71
-16,96
383,45
175,45
IV) Béns del patrimoni cultural
3. Béns mobles

23403

Exercici 2013

V. Excedent de l'exercici

II) Immobilitzat material
3. Mobiliari i equips per a procés d'infomació
216
216001
(2816)
(2916)
218
(2818)
218001
218037

PASSIU
A)PATRIMONI NET
А-1) Fons propis
IV Excedents pendents aplicació act. Est

A)ACTIU NO CORRENT
I) Immobilitzat intangible
2. Aplicacions informàtiques

13203
132123
13233
132333
132353
132363
13243

6.000,00 €
1.230,58 €
16.925,43 €
1.494,12 €
1.355,50 €
-103,20 €
-6.266,23 €

13253

12.184,46 €

1586,27
B)ACTIU CORRENT
VI) Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

C) PASSIU CORRENT
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
3. Creditors varis
1697,98
457,28
22588,55
7375,41
2122,52
7884,33

570
5701
57401
57411
57412
5742

TOTAL ACTIU

52250,66

410

9,68 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

52.250,66 €
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ANNEX 2
COMPTE P I G I BALANÇ EXERCICI 014

Núm dels comptes

Notes de la memòria

DEURE

HAVER

1. Ingressos per les activitats
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
2.875,00 €

721
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
722
d) Subvencions, donacions i altres ingressos

18.603,24 €
1.513,85 €

727
728

2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
301,55 €
1.200,00 €
12.500,00 €
4.830,00 €

651
65137
6515
65212

5. Aprovisionaments
a) Consums i deterioraments d'existències
59,00 €
113,14 €

60012
602

8. Altres despeses d'explotació
a4) Serveis professionals ind.
242,00 €

623
a7) Serveis bancaris

29,29 €
7,50 €
5,32 €
42,00 €
90,00 €
7,40 €
150,00 €
343,89 €

626
6261
626112
626137
62615
6262
6263
6264
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

1.373,35 €

627
a9) Subministraments

116,16 €
6,25 €

628
6285
a10) Altres serveis
629
629012
6291
6292
629236
6294
629412

217,45 €
1.044,15 €
176,35 €
1,68 €
3,00 €
202,30 €
65,52 €
b) Tributs
10,00 €

631
c) Pèrdues, deteriorament i variació de prov. Per op. De les act.

195,00 €

655
d) Altres despeses de gestió corrent
659

9. Amortització de l'immobilitzat
208,76 €
457,65 €

680
681
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

-1.006,62 €

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

-1.006,62 €
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ACTIU

nº comptes

A)ACTIU NO CORREN T
I) Immobilitzat intangible
2. Aplicacions informàtiques
206
(2806)
(2906)

V. Excedent de l'exercici
129

6000
II) Immobilitzat material
3. Mobiliari i equips per a procés d'infomació
2014,05
913,83
-1575,62
-519,49
327,73
-28,15
383,45
175,45

132000
13203
132123
13233
13253

IV) Béns del patrimoni cultural
3. Béns mobles
23403

2220

542

19.420,32 €
6.000,00 €
-4.773,41 €
13.204,82 €
-411,79 €

C) PASSIU CORRENT
V. Credit ors per activitats i altres comptes a pagar
3. C reditors varis

1586,27
B)ACTIU CORRENT
IV) Inversions financeres a c/t

-1.006,62 €
А-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts
3. Altres subvencions, donacions i llegats

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

216
216001
(2816)
(2916)
218
(2818)
218001
218037

Exercici 2014

A)PATRIMONI NET
А-1) Fons propis
1116,6
-379,81
-409,11

208

PASSIU

Exercici 2014 nº com ptes

4103
4104
4106
4108

36,00 €
25,41 €
45,00 €
9,68 €

VI) Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. T resoreria
1369,57
457,28
685,67
6095,41
4391,04
7725,24

570
5701
57401
57411
57412
5742

TOTAL ACTIU

32.549,41 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

32.549,41 €
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