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ASSOCIACIÓ ESPAI JOÄO MARTÍ
NIF: G 65.866.659

Balanços simplificats a 31 de desembre de 2020 i 2019
(Euros)

ACTIU

Notes de
la
memòria

A) ACTIU NO CORRENT
I. Inmobilitzat material

2020

6.342,76
5

2019

PATRIMONI NET I PASSIU

I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar
1. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les
Administracions Públiques

25,06

1.936,29

6.955,20

-1.911,23

2.262,54 B) PASSIU CORRENT

6.613,95

10.165,93

48,59

-

6.613,95

10.165,93

48,59

-

7
7

2.941,53
1.151,80

3.892,33
4.246,30

II. Periodificacions a curt termini

10.a

2.520,62

2.027,30

III. Efectiu i altres actius liquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

13.594,21

10.190,99

7.251,45

10.a

2019

25,06
25,06

II.Excedent de l'exercici

B) ACTIU CORRENT

2020

6.980,26
6.980,26

6.342,76

7.928,45 A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
7.928,45
I.Excedents d'exercicis anteriors

Notes de
la
memòria

723,00
6.479,86

13.594,21

8

3

I. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Creditors varis
2. Personal
3. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
723,00 Administracions Públiques

1.539,54

10.190,99 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B)
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Comptes de resultats simplificats corresponents als exercicis acabats el 31 de
desembre de 2020 i 2019
(Euros)

(Deure) Haver

Notes de
la
memòria

2020

2019

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Subvencions, donacions i altres ingressos

11.c
11.d
9.a

60.935,73
11.215,41
9.612,00
40.108,32

69.193,75
6.734,46
5.425,00
57.034,29

2. Aprovisionaments

11.a

-9.649,73

-11.954,94

3. Despeses de personal

11.b

-31.453,38

-43.149,95

-11.291,73
-11.291,73
-6.307,20
-1.093,84
-818,90
-898,17
-153,38
-723,86
-1.296,38

-16.000,09
-15.928,24
-6.428,87
-1.679,52
-888,94
-451,98
-121,08
-1.015,21
-2.124,91

4. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.1) Arrendaments i cànons
a.2) Serveis professionals independents
a.3) Primes d'assegurances
a.4) Serveis bancaris
a.5) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.6) Subministraments
a.7) Altres serveis
5. Amortització de l'immobilitzat

6

5

-1.585,69

-

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5)

6.955,20

-1.911,23

II ) RESULTAT FINANCER
III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

6.955,20

-1.911,23

6. Impostos sobre beneficis

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+6)

10.c

-

6.955,20

-

-1.911,23
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Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019
(Euros)

Excedents
d'exercicis
anteriors
A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2018

7.475,39

Excedent de
l'exercici

-5.539,10

TOTAL

1.936,29

I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors

-

-

-

II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors

-

-

-

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019

7.475,39

-5.539,10

1.936,29

-1.911,23

-1.911,23

I. Excedent de l'exercici

-

II. Ingresos i despeses reconegudes en el patrimoni net

-

-

-

III. Operacions de patrimoni net

-

-

-

IV. Altres variacions del patrimoni net

-5.539,10

5.539,10

C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2019

1.936,29

-1.911,23

25,06

I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors

-

-

-

II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors

-

-

-

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020

1.936,29

-1.911,23

25,06

6.955,20

6.955,20

I. Excedent de l'exercici

-

II. Ingresos i despeses reconegudes en el patrimoni net

-

-

-

III. Operacions de patrimoni net

-

-

-

IV. Altres variacions del patrimoni net

-1.911,23

1.911,23

E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2020

25,06

6.955,20

6.980,26
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Memòria simplificada Exercici 2020
1.

NATURALESA I ACTIVITATS PRINCIPALS
L’ASSOCIACIÓ ESPAI JOAÖ MARTÍ (d'ara en endavant, l'Entitat) constituïda l’any
2012 i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el
número 49.062.
L’Entitat es troba subjecte a la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i que regula, entre d’altres, les associacions
que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya, i a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de “Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos
Fiscales al Mecenazgo”.
La finalitat de l’Entitat és:
Possibilitar espais de trobada on qualsevol persona pugui descobrir les seves debilitats i
fortaleses més íntimes per poder assolir un equilibri com a individu i poder gaudir així de
l’alegria d’existir. L’atenció principal de l’Entitat és la persona humana amb tota la seva
riquesa i complexitat. Entenent que la persona humana forma part d’una societat que la
configura.
Els objectius són:
•
•

•
•

Generar la possibilitat de que cada persona pugui trobar les seves pròpies eines en
el dia a dia per gaudir de la pròpia vida.
Promoure el creixement de la persona de forma interdisciplinària, en totes les
edats i des dels diferents àmbits vitals: social, psicològic, corporal, espiritual,
artístic, etc.
Trobar un lloc on ancorar-se a la vida, un espai on poder connectar i descobrir les
necessitats més íntimes, les passions, les mancances, els potencials.
Conscienciar que la situació econòmica de cada persona és variable segons les
circumstàncies de la seva pròpia vida. Per tant, la participació de cada persona en
l’àmbit econòmic s’ha de tractar segons aquesta situació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.
L’Associació en les seves tres línies de treball, que són:
1- Programa Acompanyament sòcio-educatiu infants, adolescents i joves en risc
d'exclusió social
2- Tallers de creixement personal
3- Activitats solidàries
ha portat a terme les següents activitats:
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1- En relació al Programa Acompanyament sòcio-educatiu infants, adolescents i joves en
risc d'exclusió social en el barri de Rocafonda-El Palau de Mataró:
PROJECTES

ACTIVITATS
APRENENTATGES

-

Llavors
6-12 anys

-

CREIXEMENT
PERSONAL
FUTBOL AMB VALORS
30 participants

-

-

APRENENTATGES
CREIXEMENT
PERSONAL
FUTBOL AMB VALORS
32 participants

Creixent Juntes
16-23 anys

-

APRENENTATGES
CREIXEMENT
PERSONAL
VOLUNTARIAT
17 participants

360º
+23 anys

-

APRENENTATGES
CREIXEMENT
PERSONAL
VOLUNTARIAT
25 participants

Abaraka
12-16 anys
-

09:37:46

2

ASSOCIACIÓ ESPAI JOAÖ MARTÍ
Nº D’INSCRIPCIÓ 49.062
NIF: G-65.866.659

Memòria simplificada Exercici 2020

CONTINGUT
Oferim els recursos i les eines per ampliar
coneixements respecte a les competències
cognitives.
Oferim acompanyament, suport i orientació
personalitzada
segons
les
necessitats
particulars i el procés vital de cada persona.
Oferim alfabetització per qui té inquietud en
aprendre la llengua catalana
Proporcionem dispositius electrònics per
acompanyar l’etapa escolar en igualtat
d’oportunitats
Ens coordinem amb els altres recursos
formatius per acompanyar de manera global a
cada persona, en el seu context.

Aprenentatges

Oferim la possibilitat de reconèixer les
pròpies experiències, compartir-les i prendre
consciència de les potencialitats que té cada
persona. Per mitjà de diferents dinàmiques
promovem la presa de consciència en una
mateixa i en la comunitat.
L’espai de futbol amb valors neix de la
necessitat d’oferir un espai de lleure i esport
per aquells infants i joves que no tenen els
recursos econòmics per participar de les
extraescolars
ordinàries.
Oferim un espai de creixement personal on
infants i joves poden participar, gaudir i
compartir els valors que comporten treballar
en equip.
Participem a la lliga escolar de futbol sala de
Mataró amb dos equips (femení i masculí)
L’espai de voluntariat és present en cada
activitat de l’Associació, n’és el motor
Gràcies a les persones voluntàries podem
atendre a 100 persones aquest any!
Totes les propostes que fem són gestionades
per persones voluntàries, moltes d’elles i cada
vegada més, persones que han participat com
a infants i joves en les activitats
d’aprenentatge, futbol amb valors o
creixement personal, i que una vegada
complerts els 16 anys decideixen implicar-se
com a voluntàries

Creixement personal

Futbol amb valors

Voluntariat

09:37:46
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2- En la línia de treball de creixement personal s’ha portat a terme:
ACTIVITATS
Taller Grupal
Creixement
Personal
“Resiliència”

Més enllà de la
feina

Tallers de Gestió
d’emocions dirigit
a Escoles i
Entitats.

09:37:46

CONTINGUT
El Taller Grupal va dirigit mares majoritàriament menors
d’edat, de 15 a 18 anys , que viuen a la Residència Maternal
de la Fundació Maria Raventós i presenten una situació de
risc d’exclusió social.
El Taller grupal de l’Espai Joäo Martí entre en el marc del
Servei Residencial d’Acció Socioeducativa que realitza la
Fundació Maria Raventós adreçat a dones gestants o amb
infants menors de 3 anys en situació de dificultat social,
personal i econòmica.
Grup format per homes que es troben al final de la seva vida
laboral. Es forma a partir de la inquietud per la reflexió sobre
temes d’actualitat des de la vessant introspectiva. És un grup
que va començar el curs 2012/13 i continua el seu itinerari.
El Taller grupal de l’Espai Joäo Martí entre en el marc del
Servei Residencial d’Acció Socioeducativa que es realitza a
Caritas Interparroquial de Mataró i al CEIP Germanes
Bertomeu de Mataró.
Oferim espais alternatius d’oci positiu, d’espiritualitat,
d’artteràpia… per compartir experiències i créixer en
comunitat
Acompanyem les inquietuds de cada persona per l’equilibri
en tots els aspectes de la seva vida
Creiem en la necessitat d’anar més enllà de la persona atesa i
fer un treball conjunt amb el seu entorn proper
Oferim la possibilitat perquè cada persona reconegui els seus
desitjos, persegueixi els seus objectius i s’enfronti als
entrebancs per aconseguir ser qui somia ser

4
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3. Respecte les activitats solidàries l’Associació aquest curs 2020 no s’han realitzat,
degut a la situació extraordinària provocada per l’Estat d’Alarma, amb l’excepció de Viu
l’esport, que si que es va permetre realitzar. Normalment les activitats que realitzem son
aquestes:
ACTIVITATS
Torneig de
bàsquet inclusiu
(No realitzada)

Torneig de futbol
solidari
(No realitzada)

Calçotada
solidària
(No realitzada)

Viu l’Esport
(Activitat
realitzada)

CONTINGUT
Torneig de bàsquet obert al públic en general que s’organitza
conjuntament amb l’Associació Esports PTB (Persones de
Talla Baixa)
Els objectius del torneig són:
-fomentar l’esport com a eina inclusiva social
-treballar el valor de la solidaritat, de manera transversal
-generar consciència social entorn a les diferències
econòmiques i culturals que existeixen
-fomentar la participació d’adolescents provinents de les
activitats del Programa d’Acompanyament de la pròpia
entitat a activitats fora del barri on resideixen habitualment i
del que no surten amb freqüència.
Torneig de futbol obert al públic en general que s’organitza
en el barri de Rocafonda-El Palau amb la finalitat de:
-fomentar l’esport com a eina inclusiva social
-treballar el valor de la solidaritat, de manera transversal
-generar consciència social entorn a les diferències
econòmiques i culturals que existeixen
-fomentar la participació de persones provinents d’altres
indrets diferents del barri perquè coneguin una realitat que
en la majoria de casos no coneixen o queda lluny de la seva
realitat habitual.
Activitat lúdica oberta al públic en general, que es porta a
terme a Barcelona, ja que l’Associació en el seu naixement
portava a terme activitats de creixement personal a la ciutat.
La finalitat és:
-mantenir el contacte amb les persones que coneixen l’entitat
i noves que poden convidar
-donar a conèixer el Programa d’Acompanyament sòcioeducatiu infants, adolescents i joves en risc d'exclusió social
-treballar el valor de la solidaritat, de manera transversal
“Viu l’esport” és una activitat esportiva que fem en
convivència, dirigida a nens i nenes de 6 a 20 anys.
Treballem diversos valors humans i emocions de manera
específica, els aprenem a identificar, a reconèixer i, a
reaccionar a cada moment segons les eines emocionals
pròpies i/o les que podem aprendre.

El domicili social de l’Entitat radica a El Masnou (Barcelona), carrer Navarra, nº 121, 3er
3a, Esc A.
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Situació COVID
Amb motiu de les circumstancies excepcionals esdevingudes amb la publicació del Real
Decret 463/2020 en data 14 de març de 2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació sanitària generada pel coronavirus (Covid-19) i que va entrar en vigor
al mateix dia 14 de març, manifestem que:
Durant l'any 2020 l'Associació s'ha anat adaptant al context derivat de la situació actual
generada per la crisi de la Covid-19. Com a mesures extraordinàries va caldre reorganitzar
el pressupost previst per a l'últim trimestre de l'any. En aquest cas es va prendre la decisió
de no comptar amb cap persona contractada durant els tres últims mesos de l'any.
Per aquest motiu hem pogut mantenir el 81% de les activitats i fer possible la continuïtat de
l'associació l'any 2021. Reorganitzar d'aquesta manera el pressupost ens ha permès la
recuperació econòmica de l'associació. Durant aquests mesos, tot i haver-nos d'adaptar
constantment a les normatives sanitàries, gràcies a la coordinació de tot l'equip de
voluntàries hem pogut mantenir bona part de les activitats que realitzàvem.
La previsió per al 2021 ha estat recuperar la professionalització en les tasques de gestió,
coordinació i acompanyament que oferim des de l'associació comptant amb personal
contractat a partir del gener.
A l'espai del local de l'associació hem reduït i adaptat l'aforament segons les mesures
sanitàries establertes. Per aquest mateix motiu es van veure afectades algunes activitats,
sobretot durant els primers mesos de la pandèmia.
Les activitats extraescolars del curs 2019-2020 van passar a realitzar-se de manera virtual i
prioritzant l'atenció individualitzada tant amb els infants atesos com amb les famílies.
Durant l'inici al setembre del curs 2020-2021 s'han seguit prioritzant els acompanyaments
individuals i realitzar l'acompanyament grupal de manera presencial.
El funcionament de les activitats de l'associació realitzades a altres espais (escoles, centre
obert, residència) s'han adaptat segons les condicions que afectaven els dos recursos
implicats.
Algunes de les accions que s'han dut a terme per adaptar-nos a la situació de pandèmia
actual són:
- Adquirir i potenciar un telèfon únic i exclusiu de l'Associació per tal de tenir contacte
directe per a realitzar l'acompanyament individualitzat amb el conjunt de participants
de l'associació.
- Adquirir una impressora i potenciar la cessió de material a les persones participants i a
les seves famílies per tal de fer-los arribar els materials necessaris no només per seguir
amb les activitats de l'entitat sinó també per exemple amb les fitxes i lectures
facilitades des de les escoles.
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- S'ha ofert un banc de cessió de dispositius electrònics, de manera temporal, per tal que
els infants i joves puguin seguir amb igualtat d'oportunitats a l'àmbit acadèmic i
extraescolar.
- S'ha creat un compte i subscrit a la plataforma Zoom per a realitzar videotrucades i
sessions en grup virtuals.
- S'ha format a infants, famílies i professionals en l'ús de les TIC com a eina de
comunicació i intercanvi durant el context de pandèmia.

2.

BASES DE PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
a) Imatge fidel
La informació econòmico-financera s’ha preparat a partir dels registres comptables de
l’Entitat, i es presenten bàsicament seguint l’establert en el Decret 259/2008, de 23 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legals en
matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera i dels resultats de l’Entitat.
b) Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes anuals
són els que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta memòria. Tots els principis
comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els
resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests estats financers.
c) Comptes anuals
D’acord amb la legislació vigent, l’Entitat presenta els seus comptes anuals segons el
model simplificat.
d) Comparació de la informació
No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici amb les
del precedent.

3.

APLICACIÓ DELS RESULTATS
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2020 és la
següent:
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Euros
Base de repartiment:
Saldo compte de resultats

6.955,20

Aplicació:
A Romanent

4.

6.955,20

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la preparació
dels comptes anuals adjunts són els següents:
a) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d’adquisició, que inclou totes les
despeses addicionals directament relacionades amb els elements de l’immobilitzat
adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin directament atribuïbles a
l’adquisició de l’actiu, sempre que requereixin d’un període de temps superior a un any
per a estar en condicions d’ús. De l’esmentat cost d’adquisició es dedueix l’amortització
acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament experimentada.
Les depeses d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de la
productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es
capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les despeses de
reparació i manteniment incorreguts durant l’exercici s’imputen a resultats.
L’amortització dels elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre valors
de cost, seguint el mètode lineal, aplicant els següents coeficients en funció de la vida
útil:
Coeficient
M aterial esportiu

20%

b) Deteriorament de valor de l’immobilitzat material
En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, l’Entitat
revisa els imports en llibres dels seus actius materials per a determinar si existeixen
indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si
existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula a l'objecte de
determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n’hi hagués). En cas que
l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell mateix que siguin independents d'altres actius,
l’Entitat calcularà l'import recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual
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pertany l'actiu. L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys
el cost de venda i el valor en ús.
Per a estimar el valor en ús, l’Entitat prepara les previsions de fluxos de tresoreria futurs
abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant tipus de descompte que
reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la valoració temporal dels diners i dels
riscos específics associats amb l'actiu. Per aquells actius que no generen fluxos de
tresoreria altament independents, l'import recuperable es determina per a les unitats
generadores d'efectiu a les quals pertanyen els actius valorats.
Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau, per a
les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor comptable
excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per deteriorament es
comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, excepte en el cas de
procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per a
determinar l'import recuperable. La reversió d'una pèrdua per deteriorament es
comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit que el valor comptable de l'actiu
després de la reversió no pot excedir l'import, net d’amortitzacions, que figuraria en
llibres si no s’hagués reconegut prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament.
c) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Arrendament operatiu
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador té el dret a utilitzar un actiu durant
un període de temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una sèrie de
pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de caràcter financer, i es
comptabilitza com ingrés o despesa de l’exercici en el que es merita.
d) Actius financers i passius financers
Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva adquisició i
es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els costos de
l’operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a negociar, en els quals
els costos de la transacció que els siguin directament atribuïbles es reconeixeran en el
compte de resultats de l’exercici.
Els actius financers mantinguts per la Societat es classifiquen com:
- Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats per
l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el cobrament
dels quals és de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat
actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat reconeixent en el compte de
resultats els interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu. Quan el
venciment d’aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu valor nominal. Les
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corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del risc que presentin les
possibles insolvències pel que fa al seu cobrament.
També s’inclouen les fiances i dipòsits, que figuren valorats al seu valor de
constitució.
Deteriorament d’actius financers
L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels fluxos
futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu original. Les
inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per deteriorament
corresponents a aquests actius es registren en el compte de resultats, i reverteixen en el
cas que l'increment posterior de l'import recuperable pugui ser relacionat de forma
objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al moment en el qual la pèrdua per
deteriorament va ser reconeguda.
Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els costos
de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els passius
financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferència entre el cost i el
valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el període de durada del
préstec en funció del tipus d'interès efectiu del passiu.
Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del balanç es
classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior es classifiquen
com passius no corrents.
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, inclosos
els dèbits amb les Administracions Públiques, es valoren pel seu valor nominal.

e) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs i els
dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos des de la
data d’adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a variacions
significatives de valor per les seves característiques intrínseques

f) Impostos sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjançant la suma de
l'impost corrent, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de gravamen sobre la
base imposable de l'exercici després d'aplicar les bonificacions i deduccions que
fiscalment siguin admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos diferits
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comptabilitzats. En tal sentit, l'impost corrent és l'import estimat a pagar o a cobrar,
conforme als tipus impositius en vigor a la data del balanç.
La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de resultats, excepte
quan aquest impost està relacionat amb partides directament reflectides en el patrimoni
net, en aquest cas l'impost es reconeix també en el patrimoni net.

g) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos
L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i no
corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per
l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat no deduïble,
conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no modifiquen les
valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d'inversió.
L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per aquest
impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en el cas de baixa
de l'actiu no corrent.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost
indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin recuperables
directament de la Hisenda Pública.
Les regles sobre l'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte que
gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a través de la
Hisenda Pública.

h) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independència de la data de cobrament o pagament.
Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar i
representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc
ordinari de l’activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos.
Les vendes de bens es reconeixen quan s’han transferit al comprador tots els riscos i
beneficis significatius inherents a la propietat dels béns.
Els ingressos ordinaris associats a la prestació dels serveis es reconeixen igualment
considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç sempre i quan el
resultat de la transacció pugui ésser estimat amb fiabilitat.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del
principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable, que es el tipus que
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iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg de la vida prevista de
l’actiu financer amb l’import en llibres net de l’esmentat actiu.

i) Despeses de personal
Excepte en el cas de causa justificada, l’Entitat està obligada a indemnitzar als seus
treballadors quan són acomiadats. Davant l’absència de qualsevol necessitat previsible
de finalització anormal del treball i atès que no reben indemnitzacions aquells
treballadors que es jubilen o cessen voluntàriament de la seva feina, els pagaments per
indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el moment que es
produeixen

j) Subvencions donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s’imputen a resultats en funció de
la seva meritació, independentment de la data de cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraren pel valor
raonable de l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel
valor raonable del bé o servei rebut.
Subvencions, donacions i llegats no reintegrables
Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la seva
finalitat:
-

Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficit
d’explotació s’imputen com ingressos de l’exercici en que es concedeixen.

-

Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques s’imputen com ingressos
en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin finançant.

-

Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica s’imputen com
ingressos del l’exercici en que es reconeguin.

-

Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes s’imputen a ingressos
de l’exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan s’atorguin en
relació a una finalitat específica, en aquest cas la imputació es realitzarà en funció
de l’amortització del bé finançat.

-

Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible, material, i
inversions immobiliàries, s’imputen com a ingressos en l’exercici en proporció a la
dotació de l’amortització efectuada en aquest període per als esmentats elements o
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en el cas de produir-se la seva venda, correcció valorativa per deteriorament o
baixa del balanç.
No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per a
incrementar el fons social de l’Entitat o per a compensar dèficits d’exercicis anteriors,
no constitueixen ingressos i es registren directament en els fons propis de l’Entitat,
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat que es tracti.
Subvencions, donacions i llegats reintegrables
Es registren com a passius de l’Entitat fins que adquireixi la condició de no reintegrable.
A aquests efectes, es considera no reintegrable quan existeixi un acord individualitzat
de concessió a favor de l’Entitat, es compleixin les condicions establertes per a la seva
concessió i no existeixin dubtes raonables sobre la recepció de subvenció, donació i
llegat.

5.

IMMOBILITZAT MATERIAL
La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per a
l’exercici anual acabat a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent:

Euros
Saldo a
31.12.19

Saldo a
31.12.20

Altes

Baixes

-

-

7.928,45

-

-1.585,69

-

6.342,76

Cost:
Altre immobilitzat material

7.928,45

Amortització acumulada:
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Euros
Saldo a
31.12.2018

Altes

Baixes

Saldo a
31.12.19

Cost:
Altre immobilitzat material

-

7.928,45

-

7.928,45

Altre immobilitzat material

-

-

-

-

S aldo net

-

-

7.928,45

Amortització acumulada:

6.

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
a) Arrendaments operatius
Despeses per arrendaments
Dins l’epígraf “Arrendaments i cànons” s’hi registren despeses per arrendaments segons
el següent detall:

Euros
Objecte
Lloguer local

7.

2020

2019

6.307,20

6.428,87

6.307,20

6.428,87

PASSIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els saldos amb
les Administracions Públiques, dels balanços adjunts, segons normes de registre i
valoració, és el següent:

Classes

Instruments financers a curt
termini

Total

Derivats, Altres
Categories
Passius financers a cost amortitzat
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a) Passius financers a cost amortitzat
Dins d’aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs del
balanç adjunt:
Euros
Passiu corrent
2020
2019
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)

2.941,53
1.151,80
4.093,33

3.892,33
4.246,30
8.138,63

Creditors varis
Dins d’aquest epígraf s’hi registra el deute pendent amb els creditors per prestació de
serveis.
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Dins d’aquest epígraf s’hi registra el deute pendent amb el personal corresponents a
remuneracions de desembre pagades durant el mes de gener.

b) Venciment dels deutes
Tots els deutes de l’Entitat són a curt termini, és a dir, el venciment de tots els deutes és
inferior a un any.
No hi ha deutes amb garantia real ni préstecs pendents de pagament al tancament de
l’exercici.

8.

FONS PROPIS
Un detall de la composició i evolució dels fons propis de l’entitat és el següent:
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Euros
Excedents
d'exercicis
anteriors

Resultat de
l'exercici
7.475,39
-5.539,10

S aldo a 31 de desembre de 2018
Aplicació del resultats de l'exercici 2018

-5.539,10

-

Resultat de l'exercici 2019

-

-1.911,23

-1.911,23

S aldo a 31 de desembre de 2019

1.936,29

-1.911,23

25,06

-1.911,23

1.911,23

-

6.955,20

6.955,20

6.955,20

6.980,26

Aplicació del resultats de l'exercici 2019
Resultat de l'exercici 2020

-

S aldo a 31 de desembre de 2020

9.

5.539,10

Total
1.936,29

25,06

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

a) Altres Subvencions, donacions i llegats
Un detall del moviment de les altres subvencions, donacions i llegats és el següent:
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Entitat subvencionadora

Saldo a
31.12.19

Finalitat

Euros
Imputació a
Altes
resultats

Saldo a
31.12.20

Subvencions oficials
Ajuntament de M ataró

Projecte 360º

-

3.597,58

3.597,58

-

Generalitat de Catalunya

Projecte "Aprenem a conviure"

-

3.500,00

3.500,00

-

7.097,58

7.097,58

Donacions i llegats
Donatiu Probitas

M anteniment de l´entitat

-

5.710,74

5.710,74

-

Donatiu fundació Josep Botet

M anteniment de l´entitat

-

7.500,00

7.500,00

-

Donatiu Fundació M aria
Raventos

Projecte "Resilencia"

4.800,00

4.800,00

-

Donatiu La Caixa

Projecte 360º

8.000,00

8.000,00

-

Donatiu Càritas de M ataró

Activitat "Arrels"

-

2.560,00

2.560,00

-

Fundació Iluro

Projecte "Aprenem a conviure"

-

2.000,00

2.000,00

-

Donatiu Bankia

Projecte "Aprenem a conviure"

-

1.750,00

1.750,00

-

Donatiu M ontaltext

Projecte "Aprenem a conviure"

-

500,00

500,00

-

Altres donatius

M anteniment de l´entitat

-

190,00

190,00

-

-

33.010,74

33.010,74

-

-

40.108,32

40.108,32

-
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Entitat subvencionadora

Saldo a
31.12.18

Finalitat

Euros
Imputació a
Altes
resultats

Saldo a
31.12.19

Subvencions oficials
Ajuntament de M ataró

Llavors

-

2.697,49

2.697,49

2.697,49

2.697,49

6.824,25

6.824,25

-

-

Donacions i llegats
Donatiu Probitas

M anteniment de l´entitat

Donatiu Ayudar Jugando

M anteniment de l´entitat

-

6.500,00

6.500,00

-

Donatiu fundació Josep Botet

M anteniment de l´entitat

-

12.000,00

12.000,00

-

Donatiu Fundació M aria
Raventos

Projecte "Resiliència"

3.600,00

3.600,00

-

Donatiu La Caixa

Projecte 360º

-

5.000,00

5.000,00

-

Donatiu Càritas de M ataró

Activitat "Arrels"

-

4.100,00

4.100,00

-

Fundació Abertis

M anteniment de l´entitat

-

1.000,00

1.000,00

-

Becas Cola-Cao

Projecte futbol

-

7.928,45

7.928,45

-

Altres donatius

M anteniment de l´entitat

-

7.384,10

7.384,10

-

-

54.336,80

54.336,80

-

-

57.034,29

57.034,29

-

-

-

10. SITUACIÓ FISCAL
a) Administracions públiques
El detall dels saldos amb les Administracions Públiques és el següent:
Euros
Actiu corrent
2020
2019
Hisenda Pública deutora per IVA
Hisenda Pública creditora per IRPF
Organismes creditors de la Seguretat Social

48,59
48,59
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b) Situació fiscal
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades
per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
A 31 de desembre de 2020 i de 2019, l’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos
no prescrits. En opinió del Junta Directiva de l’Entitat, no existeixen contingències
significatives que podrien derivar-se de l’eventual inspecció dels esmentats exercicis.

c) Impost sobre Societats
L’Entitat té l’obligació de presentar anualment una declaració de l’Impost sobre
Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan subjectes a un
gravamen del 10% sobre la base imposable.
A continuació, s’inclou una conciliació entre el benefici comptable de l’exercici clos a
31 de desembre de 2020 i 31 de desembre de 2019 i la base imposable fiscal del mateix
exercici.

Euros
Compte de Resultats 2020
Ingressos
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici
Diferències permanents
Base Imponible fiscal

Despeses

Resultat

Euros
Patrimoni Net 2020
Ingressos

Resultat

Total

60.935,73

-53.980,53

6.955,20

-

--

-

6.955,20

-60.935,73

53.980,53

-6.955,20

-

-

-

-6.955,20

-

-

-

-

-

-

Euros
Compte de Resultats 2019
Ingressos
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici

Despeses

69.193,75

-

Euros
Patrimoni Net 2019

Despeses

Resultat

-71.104,98

-1.911,23

-

--

-

-1.911,23

Ingressos

Despeses

Resultat

Total

Diferències permanents

-51.895,31

53.328,73

1.433,42

-

-

-

1.433,42

Base Imponible fiscal

17.298,44

-17.776,25

-477,81

-

-

-

-477,81

La base imposable negativa no s’ha reconegut com crèdit fiscal al balanç de l’Entitat.
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d) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003, de 10
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.
Totes les rendes de l’entitat estan exemptes de l’Impost sobre Societats. En el
quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels articles 6 i 7 de
la Llei 49/2002.

LLEI 49/2002
TIPUS INGRÉS

INGRESSOS
NÚMERO

LLETRA

Donatius

6.1

a)

40.108,32

Quotes socis

6.1

b)

9.612,00

Acció social
comunitària

7.1

i)

11.215,41
60.935,73

TOTAL

DESPESES
INDIRECTES

RENDA
OBTINGUDA

-2.408,39

58.527,34

-2.408,39

58.527,34

Les despeses indirectes inclouen les despeses bancàries, les de publicitat i les de
suport a tasques administratives.

2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o projecte,
en compliment de les finalitats estatutàries.

DESPESES
ACTIVITAT

Projectes de sensibilització

TOTAL

09:37:46

INGRESSOS

APROVISIONAMENTS

PERSONAL

ALTRES
DESPESES

TOTAL

60.935,73

9.649,73

31.453,38

11.291,73

52.394,84

60.935,73

9.649,73

31.453,38

11.291,73

52.394,84
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3. Rendes de l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.
TIPUS INGRÉS

RENDA
OBTINGUDA

Donatius

40.108,32

Quotes socis

9.612,00

Acció social
comunitària

11.215,41

Despeses
indirectes

-2.408,39

TOTAL

58.527,34

DESTÍ DE LES RENDES

Projectes de sensibilització

TOTAL

PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A
FINALITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT

49.986,45

49.986,45

85%

4. Remuneracions membres de la Junta Directiva de l’Entitat.
Els membres de la Junta Directiva de l’Entitat no reben cap mena de compensació
per raó del seu càrrec.
Ara bé, aquells membres que mantenen relacions laborals amb l’Entitat han rebut
un import total en concepte de sous i salaris de 18.953,77 euros l’any 2020 i de
25.950,47 euros l’any 2019.
5. Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils.
No correspon.
6. Retribucions rebudes pels administradors que representen l’entitat en les
societats mercantils en que participen.
No correspon.
7. Convenis de col·laboració empresarial.
No correspon
8. Activitats prioritàries de mecenatge.
No correspon.
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9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de dissolució.
L’article 31 dels estatuts diu així:
Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les
mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de
l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol
operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre
que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal.
La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells
mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a
l’entitat púbica o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial
d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor
d’obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència
els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la
Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a
una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

11. INGRESSOS I DESPESES
a) Aprovisionaments
Dins aquest epígraf es registren els següents conceptes:

Euros
2020
Productes botiga solidària
Consum de béns destinats a les activitats

221,92
9.427,81

1.249,78
10.705,16

9.649,73

11.954,94

b) Despeses de personal
Dins aquest epígraf es registren els següents conceptes:
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Euros
2020

2019

23.154,26

30.794,90

Càrregues socials

8.299,12

9.835,05

Altres despeses

-

2.520,00

Sous i salaris

31.453,38

43.149,95

Dins l'epígraf "Càrregues socials" no s'inclou cap import corresponent a aportacions i
dotacions per pensions.
c) Vendes i prestació de serveis
Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:
Euros
2020
Vendes botiga solidària
Prestació serveis Viu l'Esport

2019

865,41
10.350,00

1.544,46
5.190,00

11.215,41

6.734,46

d) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Dins d’aquest epígraf s’hi registra els ingressos per quotes aportades a l’Entitat per
part de donants particulars i dels socis de l’entitat.
e) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Dins d’aquest epígraf s’hi registren els ingressos de les diferents activitats
organitzades per l’entitat per l’obtenció de recursos.

12. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les transaccions entre l’Entitat i altres parts vinculades han estat realitzades a preus i
condicions de mercat i es corresponen al sou cobrat per dues persones de la Junta
Directiva contractades al novembre de 2015 per tasques administratives independents de
les pròpies del càrrec.
Les transaccions realitzades als exercicis 2020 i 2019 entre l’entitat i les parts vinculades
són les següents:
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Euros
Despeses
2020

2019

18.953,77

25.950,47

18.953,77

25.950,47

Sous i salaris

13. ALTRA INFORMACIÓ
a) Nombre mig de personal

Dones
Cap de Lleure
Coordinació
M onitor

Homes

2020

2019

2020

2019

0,29
0,18
0,47

0,41
0,02
0,43

0,71
0,08
0,79

1,00
0,08
1,08

b) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors
En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a
proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley
15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2020 i 2019 el període mig de
pagament a proveïdors és el següent:

Període mig de pagament a
proveïdors
2020
2019
Dies
Dies
Període mig de pagament
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Formulació de comptes
La Junta directiva de l’ASSOCIACIÓ ESPAI JOAÖ MARTÍ, amb data 6 de juliol de
2021 i en compliment de la legislació vigent, formulen els presents comptes anuals de
l’exercici comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, els quals
venen constituïts per:
-

Balanç simplificat a 31 de desembre de 2020.
Compte de resultats simplificat corresponent a l’exercici acabat el 31 de
desembre de 2020.
Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici acabat el 31
de desembre de 2020.
Memòria de l’exercici 2020.
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