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BALANÇOS 
 

EXERCICI 2021 



Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les

finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions 
per a 

compensar 
pèrdues

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

Total
Pendents de 
desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 1068,16 204476,55 35844,26 45572,44 286961,41

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

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors 0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 1068,16 0,00 204476,55 0,00 35844,26 0,00 45572,44 286961,41

I. Excedent de l'exercici 0,00

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

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

4. Altres aportacions 0,00

III. Altres variacions del patrimoni net 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 1068,16 0,00 240320,81 0,00 45588,46 0,00 48670,59 335648,02

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

II. Ajustaments per errors N-1 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N 1068,16 0,00 240320,81 0,00 45588,46 0,00 48670,59 335648,02

I. Excedent de l'exercici 0,00

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

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

4. Altres aportacions 0,00

III. Altres variacions del patrimoni net 0,00

E. SALDO FINAL DE L'ANY N 1068,16 0,00 285909,27 0,00 2062,86 0,00 80823,02 369863,31
J-DE20919

Estat de canvis en el patrimoni net

Exercici 2021

Fons



Exercici 2021

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT 18.792,05 18.149,33

I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00

202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives 

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800), 
(2801), (2803), (2805), (2900), 

(2901), (2903), (2905)
4. Altres immobilitzats intangibles

209 5. Acomptes

II. Immobilitzat material 15.459,61 16.297,33

210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenys i construccions

212, 213, 214, (2812), (2813), 
(2814), (2912), (2913), (2914)

2. Instalꞏlacions, maquinària i utillatge 4.979,20 5.258,30

215, 216, (2815), (2816), 
(2915), (2916)

3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 10.480,41 11.039,03

217, 218, (2817), (2818), 
(2917),  (2918)

4. Altre immobilitzat material

219 5.  Immobilizaciones materials en curs i acomptes

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

IV. Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00

230, (29190) 1. Béns immobles

231, 232, 233, (29191), (29192), 
(29193)

2. Arxius, biblioteques i museus

234, (29194) 3. Béns mobles

239 4. Acomptes 

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

2403, 2404, (2493), (2494), 
(2933), (2934) 

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute

VI. Inversions financeres a llarg termini 3.332,44 1.852,00

2405, 250, (2495), (259), 
(2935), (296)

1. Instruments de patrimoni

2425, 252, 253, 254, (2955), 
(298)

2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255, 258, 26 4. Altres actius financers 3.332,44 1.852,00

474 VII. Actius per impost diferit

B. ACTIU CORRENT 367.595,74 336.994,66

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 
407

I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 
cobrar

186.313,12 128.339,88

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

Balanç abreujat 



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

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors 186.313,12 128.339,88

460, 464,544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 
473

7. Altres crèdits amb les administracions públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

5303, 5304, (5393), (5394), 
(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, (5953), 
(5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334, (5943), 
(5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

IV. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00

5305, 540, (5395), (549), 
(5935), (596)

1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 
(5955), (598)

2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), 
(597) 

3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 
5590, 565, 566

4. Altres actius financers

480, 567 V. Periodificacions a curt termini 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 181.282,62 208.654,78

570, 572, 574 1. Tresoreria 181.282,62 208.654,78

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B) 386.387,79 355.143,99

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET 369.863,31 335.648,02

A-1) Fons propis 289.040,29 286.977,43

I. Fons dotacionals o fons socials 1.068,16 1.068,16

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials 1.068,16 1.068,16

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

102 II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors 285.909,27 240.320,81

120 1. Romanent 285.909,27 240.320,81

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 2.062,86 45.588,46

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 80.823,02 48.670,59

130 1. Subvencions oficials de capital 51.339,36 48.670,59

131 2. Donacions i llegats de capital



132 3. Altres subvencions, donacions i llegats 29.483,66

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

14 I. Provisions a llarg termini

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

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer         

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 
176, 180, 185, 189

3. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 16.724,48 19.495,97

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini 223,39 90,40

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit 223,39 90,40

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer         

5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 554, 5525, 
555, 5565, 5566, 560,  561, 569

3. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 
5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 

5523, 5524, 5563, 5564
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 16.501,09 19.405,57

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

41 2. Creditors varis 2.845,99 3.981,30

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

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

13.655,10 15.424,27

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 386.587,79 355.143,99
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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
 

 
Andi Down Sabadell és una associació sense ànim de lucre, que té com a objectius 
primordials: 
 

1. Atendre a persones (infants, joves i adults) amb necessitats especials i de 
suport, majoritàriament persones amb la Síndrome de Down. 

2. Atendre a les famílies de nens, joves i adults amb necessitats especials i de 
suport. 

3. Promoure canvis socials.  
Està inscrita a: 

 Registre d’associacions de la Direcció General d’entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya: Secció 1ª del Registre de Barcelona, el 20 de juny de 
1994 amb el número 15.335. 

 Registre Municipal d’entitats Ciutadanes de l’ajuntament de Sabadell, el 12 de 
desembre de 1994, amb el número 437 dte. 3r. 

 Departament de Benestar i Família, al Servei de Suport Social a l’atenció 
primària i especialitzada, el 07 de juny de 2004 amb el número S05934. 

 Departament de Benestar i Família, al Servei de Suport per a temps lliure per a 
persones amb disminució, el 07 de juny de 2004 amb el número S05935. 

 Departament de Governació i Administració Públiques, Secretaria d’ Acció 
Ciutadana, el 2/05/2008 al cens d’ Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el 
número de cens 001525-000. 

 Departament de Joventut, secció juvenil Andi-Jove amb el nº 2533 
 Departament de Benestar Social, en el registre d’ Entitats, Serveis i 

Establiments Socials, en la Secció Altres serveis i establiments, el Servei 
d’habitatges amb suport,  amb el número S06844. 

 Registre de grups d’interès de la Generalitat i el seu sector públic en la 
categoria III, organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i 
Associacions, amb el número 1060 
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Pertany al Consell de les persones amb discapacitat” i a “Vàlua, persones en Acció” 
taula del tercer sector, de Sabadell. 
És membre de la Coordinadora Down de Catalunya, i està federada a  DOWN Espanya i 
a Dincat. 
Declarada Entitat d’Utilitat Pública, Resolució nº JUS/2439/2010 amb data 12 de juliol 
de 2010. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
 

2.1- IMATGE FIDEL 
 

 
a)- IMATGE FIDEL DEL PATRIMONI 
 
Els comptes anuals abreujats adjunts s’han obtingut dels registres comptables de 
l’entitat i es presenten d’acord amb el Nou Pla General Comptable, aprovat pel Real 
Decret 1514/2007 de 16 de novembre. Aquests comptes han estat formulats per 
l’òrgan de govern de l’entitat i s’han sotmès a l’aprovació de l’Assemblea de socis, el 
dia 9 de juny de 2021, data en què han estat aprovats per unanimitat. 
 
L’article 2.1 del Real Decret 1515/2007 estableix que podran aplicar aquest Pla General 
de Comptabilitat de Pymes totes les empreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, 
individual o associativa, que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de 
tancament de cada un d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents: 
 
 
 Que el total de les partides de l’actiu no superi els dos milions vuit-cents 

cinquanta-mil euros. A tal efecte s’entendrà per total actiu el total que figura al 
balanç. 

 Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els cinc milions set-cents 
mil euros 

 Que durant l’exercici, el nombre mig de treballadors/es empleats/es no superi 
els 50. 

 
 
Donat que l’entitat compleix amb les condicions establertes referents a la xifra de 
negocis i el nombre de treballadors empleats, utilitza els models abreujats per la 
presentació dels seus comptes anuals. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
b)- RAONS EXCEPCIONALS  DE NO APLICACIÓ DE DISPOSICIONS LEGALS EN 
MATERIA COMPTABLE 
 
 
 
No hi ha raons excepcionals que justifiquin la no aplicació d’un principi comptable 
obligatori. 
 
 
 
c)- INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA ADDICIONAL RELATIVA A LA IMATGE FIDEL 
 
L’entitat no aporta cap documentació complementària addicional necessària relativa a 
la imatge fidel del patrimoni 
 
 
  
PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS 
 
 
Per mostrar la imatge fidel, no hi ha hagut raons excepcionals que justifiquin la falta 
d’aplicació d’algun principi comptable obligatori. No s’ha aplicat cap principi comptable 
no obligatori. 
 
 

2.2- ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ 
D’INCERTESA 

 
 
L’entitat no ha aplicat cap canvi en les seves estimacions comptables derivades 
d’aspectes crítics de valoració i segueix, en tot moment, el principi d’empresa en 
funcionament. Els criteris de valoració dels seus actius, passius i patrimoni es regeixen 
d’acord a aquest principi. L’estimació de l’ incertesa per part de l’entitat no excedeix 
dels paràmetres considerats de normalitat pel sector en el qual opera. 
 
 

2.3- COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
 
 
Es presenten, a efectes comparatius, amb cada una de les partides del balanç de 
situació, del compte de resultats, i de la memòria dels comptes anuals, a més de les 
xifres de l’exercici 2021, les corresponents a l’exercici anterior, que s’han obtingut 
mitjançant l’aplicació del Pla General de Comptabilitat de Pymes en base al Real Decret 
1515/2007. 
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2.4- ELEMENTS RECOLLITS EN VARIES PARTIDES 
 

 
 
No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del 
balanç. 
 
 
 
 

2.5- CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES 
 

 
 
Durant l’exercici 2021 no s’han produït canvis significatius de criteris comptables 
respecte als criteris aplicats en l’exercici anterior. 
 
 

2.6- CORRECCIÓ D’ERRORS 
 

 
 
No s’han corregit errors amb càrrec a reserves ni fons propis 
 
 
 
 

2.7- IMPORTÀNCIA RELATIVA 
 

 
 
En determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents 
partides dels estats financers i altres assumptes, l’entitat, d’acord amb el Marc 
Conceptual del Pla General de Comptabilitat, ha tingut en compte la importància 
relativa en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2021. 
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
 

 
 

3.1- L ’ òrgan de govern de l’entitat ha proposat a l’Assemblea de Socis, en data 20 
de juny de 2022, l’aprovació de la distribució dels resultats de l’exercici acabat el 31 
de desembre del 2021 que s’indica de la següent manera: 
 

 
Distribució 2021 2020 
A dotació fundacional / fons social   
A reserves especials   
A reserves voluntàries 2.062,86 45.588,46 
A pèrdues pendents de compensar   
A compensació d’excedents negatius 
d’exercicis anteriors   

TOTAL 2.062,86 45.588,46 
 
 
 

3.2- Durant l’exercici 2021 l’entitat no ha realitzat cap distribució de dividends a 
compte 
 

3.3- L’entitat no té per norma capitalitzar els resultats obtinguts en cada exercici 
econòmic. 

 
 
 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

 
Els principals criteris comptables aplicats són els següents: 

 
 
4.1- IMMOBILITZAT MATERIAL 

 
 
L’immobilitzat material es reconeix en el balanç quan es pot provar l’ús pels fins socials 
i estatutaris de l’entitat en el futur i sempre que es puguin valorar amb fiabilitat. El 
reconeixement comptable d’un actiu implica també el reconeixement simultani d’un 
passiu, la disminució d’un altre actiu o el reconeixement d’un ingrés o altres increments 
en el patrimoni net. Es presenta al cost d’adquisició incloses les despeses addicionals 
que s’han produït fins al moment d’iniciar el seu funcionament. 
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Les despeses de reparació i manteniment que no suposen una prolongació de la vida 
útil dels elements de l’immobilitzat es reconeixen com a despeses a l’exercici en el qual 
es produeixen. 
 
La dotació anual a l’amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida útil 
estimada. Dins dels límits establerts a les vigents 
 
 
 
 
La vida útil estimada per partides d’immobilitzat material s’ha estimat el següent: 
 

 
ELEMENTS D’ IMMOBILITZAT MATERIAL ANYS 

Instal·lacions 5 

Mobiliari 5 

Equips informàtics 5 
 
 
Seguint les normes comptables vigents apliquem la llibertat d’amortització per a béns 
d’escàs valor. 
 

4.2- BÉNS INTEGRATS DEL PATRIMONI 
 
 
Els béns integrats del patrimoni estan plenament afectes a l’explotació. Els criteris 
continguts en les normes anteriors, relatives a l’immobilitzat material, s’aplicaran a les 
inversions immobiliàries si es dóna el cas. 

 
4.3- PERMUTES 

 
 
Durant l’exercici 2021 no existeixen permutes. 
 

 
 

4.4- INSTRUMENTS FINANCERS 
 

 
 
Els criteris utilitzats per la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius 
financers i passius financers és la de la seva liquiditat (actius) i el seu grau d’exigibilitat 
(passius). 
 
Els actius es classifiquen en inversions financeres a llarg termini en instruments de 
patrimoni (dins l’actiu no corrent); i partides de deutors, efectiu i altres actius líquids 
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(dins l’actiu corrent). Provisions per a riscos i deutes llarg termini (dins el passiu no 
corrent) i deutes a curt termini (dins el passiu corrent). 
 
Els actius financers de l’entitat, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en les 
següents categories:  
 
 Deutors: en aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat de les 

subvencions pel compliment de l’activitat de l’associació. S’han comptabilitzat 
per l’ import efectiu pendent de cobrament. 

 Efectiu i altres actius financers líquids equivalents: En aquest punt es registra 
l’efectiu de caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini que 
puguin ser ràpidament realitzables en caixa i que no tinguin risc de canvis de 
valor. 

 
L’entitat reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteix en una part 
obligada del contracte d’acord amb les seves disposicions.  En aquesta categoria s’han 
inclòs els següents passius financers: 

 Deutes amb proveïdors, entitats associades i altres creditors per la compra de 
béns i serveis de trànsit de l’associació amb origen comercial 

 Deutes per operacions no comercials, essent aquestes els organismes públics 
Hisenda i Seguretat Social 

Aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la 
transacció més els costos que han estat directament atribuïbles.  
Els creditors no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 

 
 
4.5- IMPOST DE SOCIETATS 

 
 
L’associació està acollida a la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense ànim de lucre (BOE de 24 de desembre), ja que l’entitat realitza 
activitats que es cataloguen com del seu objecte social.  
 
A cada tancament comptable es revisa si l’entitat segueix complint tots els requisits 
fiscals per seguir amb aquest règim. 
 
Altres impostos: Andi Down Sabadell està al corrent de totes les seves obligacions 
tributàries. 
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4.6- INGRESSOS I DESPESES 
 

 
En els comptes de despeses s’anota l’ import pròpiament meritat, amb exclusió de 
descomptes comercials en factura, incrementat en tots els costos i despeses 
d’instal·lació, transports i impostos no recuperables a càrrec de l’empresa, etc. 
 
En el compte d’ingressos es registren per l’ import net, és a dir deduint les 
bonificacions i descomptes comercials en factura. 
 
En general, tots els ingressos i despeses, així com els interessos generats per ells, es 
comptabilitzen en el moment de la seva meritació, és a dir, quan es produeix el corrent 
real de béns i serveis que aquests representen, amb independència del moment en 
què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. Concretament, els 
ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els 
imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de 
l’activitat, deduïts descomptes i impostos. 
 

 
 
 
4.7- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 
 
Les subvencions, donacions i llegats es comptabilitzen com ingressos directament 
imputats a resultats i es reconeixen en el compte de resultats com “Ingressos de 
l’explotació” atenent al criteri de la meritació dels mateixos, i independentment que el 
seu cobrament es produeixi en exercicis comptables diferents, excepte les que 
s’executen durant més d’un exercici comptable, que es comptabilitzen a l’actiu (compte 
130, Subvencions oficials de capital) en la data de l’atorgament i es traspassen al 
resultat de l’exercici al tancament del mateix. 
Quan així s’hagi precisat, les subvencions i donacions s’han destinat per complir els fins 
que s’havien estipulat per la seva recepció. 
 
 
 
 
 

5. ACTIU IMMOBILITZAT, EXCLOSOS ELS BÉNS DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 

 
 

 
L’immobilitzat material i la seva corresponent amortització acumulada al 31 de 
desembre de 2021, és el que consta als següents quadres: 
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 IMMOBILITZAT  
 

2021 Saldo 
Inicial Adquisicions Baixes Saldo final 

Aplicacions 
Informàtiques 590,48 590,48 
Instal·lacions 44.271,21 1.862,85 46.134,06 
Mobiliari 27.298,33 733,62 28.031,95 
Ordinadors i 
conjunts 
electrònics 42.491,69 3.035,58 45.527,27 
Altre 
immobilitzat 
material 25.920,01 25.920,01 

Total 140.571,72 5.632,05 146.203,77 
 

 
AMORTITZACIÓ ACUMULADA 
 

 

2019 Saldo 
Inicial Baixes Amortització Saldo final 

Aplicacions 
Informàtiques 590,48 590,48 
Instal·lacions 39.012,91 2.141,95 41.154,86 
Mobiliari 22.612,66 1.707,92 24.320,58 
Ordinadors i 
conjunts 
electrònics 36.138,33

 
2.619,90

38.758,23 
Altre 
immobilitzat 
material 25.920,01 25.920,01 
Total 124.274,39 6.469,77 130.744,16 

Andi Down Sabadell no disposa de béns classificats com inversions immobiliàries. 
 
 

6. ACTIUS FINANCERS 
 

 
Aquest apartat comprèn els comptes dels subgrups d’usuaris i altres deutors de 
l’activitat pròpia. Recull les subvencions d’administracions públiques, subvencions 
d’entitats privades i donacions d’empreses i altres particulars d’acord amb el quadre 
que s’acompanya 
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DEUTOR SALDO 
INICIAL 

ENTRADES o 
ADDICIONS COBRAMENTS SALDO 

PENDENT 
Administracions Públiques 
GENERALITAT Conveni 
SISPAP 

4.000,00 24.000,00 24.000,00 4.000,00

Generalitat de Catalunya 85.672,06 164.344,67 137.527,34 112.489,39
Diputació de Barcelona 10.371,14 6.683,51 13.917,78 3.136,87
Ajuntament de Sabadell 2.620,45 18.618,69 17.446,82 3.792,32
Ajuntament de Barberà 9.999,15 12.800,00 9.999,15 12.800,00
Entitats Privades 
Obra social La Caixa 5.000,00 9.800,00 3.000,00 11.800,00
Fundación ONCE 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
Fundació Pere Barnola 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00
Coord. Down Catalunya 2,797,48 45.843,91 46.226,45 2.414,94
Down España 6.879,60 9.828,00 9.828,00 6.879,60
BCG 0,00  15.000,00 15.000,00 0,00
Altres deutors 0,00 200,00 0,00 200,00
TOTAL 128.339,88 339.918,78 281.945.54 186.513,12
  
 
 

7. PASSIUS FINANCERS 
 

 
Aquest apartat comprèn els comptes dels subgrups de proveïdors i creditors de 
l’activitat pròpia. Recull les despeses per serveis i altres compres així com el deute que 
es genera amb les administracions públiques (Hisenda i Seguretat Social), el quadre 
següent. 

 
 
CREDITOR SALDO INICIAL DESPESES PAGAMENTS SALDO 

FINAL 
400 Proveïdors 0,00 2.398,15 2.398,15 0,00
410 Creditors 3.981,30 61.616,31 60.481,00 2.845,99
475 Hisenda Pública 7.074,73 29.469,35 29.175,12 6.780,50
476 Seguretat Social 8.349,54 93.254,62 91.779,68 6.874,60
TOTAL 19.405,57 186.738,43 183.833,95 16.501,09
 
 
L’entitat no té cap crèdit a llarg termini amb cap entitat bancària que s’hagi hagut de 
posar en un compte del subgrup 170. En canvi disposa d’una pòlissa de crèdit 
contractada amb el Banc Sabadell, malgrat a la comptabilitat no consta com a tal, sinó 
que s’ha comptabilitzat al compte 57200011. En finalitzar l’any 2021 no se n’ha hagut 
de disposar. 
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8. FONS PROPIS 
 
 
 
 
La dotació fundacional a 31 de desembre de 2021 puja a 289.040,29, i és el resultat de 
l’aportació inicial dels socis i els resultats d’ exercicis successius i queda desglossat de 
la següent manera: 
 
 
 
 

Concepte 2021 2020 
Fons Social 1.068,16 1.068,16 
Reserves voluntàries 285.909,27 240.320,81 
Excedent de l’exercici 2.062,86 45.588,46 

Total Fons Propis 289.040,29 286.977,43 
 

 
 
  

9. SITUACIÓ FISCAL 
 
 
 
 
L’Associació s’ha acollit i aplica el règim fiscal contingut en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge, segons la qual estan exemptes de l’Impost Sobre Societats. la 
totalitat de les rendes obtingudes estan contemplades en l’article 6 de l’ esmentada Llei 
com rendes exemptes. 

 
 
 

10. INGRESSOS I DESPESES 
 
 
 
Els ingressos i les despeses que s’expressen al compte de resultats s’han repartit de la 
manera que es mostra al següents quadres comparats amb l’exercici anterior. 
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INGRESSOS 
 

 PARTIDA 2021 2020 
720 Aportacions d’associats 18.819,06 18.456,50
721 Ingressos per activitats i serveis 85.947,30 66.899,50
722 Promocions per a captacions de recursos 8.205,77 8.983,57
723 Ingressos de patrocinadors i col·laboradors 21.371,57 10.800,00
725 Subvencions oficials 249.184,04 258.415,08
726 Conveni ICASS 24.000,00 24.120,00
728 Donacions 40.411,82 55.006,01
759 Altres ingressos de gestió 548,00 85,00
 TOTAL INGRESSOS 448.487,56 442.765,66

 
DESPESES 
 

 PARTIDA 2021 2020 
621 Lloguers i cànons 12.638,70 13.714,46
622 Reparacions i manteniment 1.857,47 2.123,35
623 Serveis exteriors 19.586,62 22.899,72
625 Assegurances 1.614,41 1.948,47
626 Serveis bancaris i comissions 1.587,60 1.625,15
628 Subministraments 6.241,93 6.479,62
629 Altres despeses d’explotació 35.916,91 33.754,25
631 Altres tributs 148,70 172,39
640 Sous i salaris 279.092,90 235.592,61
641 Indemnitzacions 6.276,04 
642 Seguretat social a càrrec de l’empresa 73.867,34 69.871,26
649 Altres despeses socials 1.126,31 620,30
681 Amortització de l’immobilitzat material 6.469,77 8.375,62
 TOTAL DESPESES 446.424,70 397.177,20
 
Desglossament de la partida 629. Altres despeses d’explotació 
 
PARTIDA 2021 2020 
Material d’oficina i informàtica 5.401,80 5.747,77
Despeses de sortides 22.271,55 19.536,88
Despeses Gimnàs  210,00
Material per activitats i serveis 1.528,18 905,39
Despeses per a captació de recursos 677,18 1.396,80
Subscripcions a associacions 1.630,52 1.880,52
Desplaçaments i dietes 1.997,13 1.506,74
Comunicacions - correus 127,51 163,05
Neteja 799,01 784,45
Altres despeses i serveis 1.484,03 1.622,65
TOTAL ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ 35.916,91 33.754,25
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11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
 
 
La distribució de les subvencions concedides en l’exercici es comptabilitza separant les 
concedides per administracions públiques de les concedides d’institucions i empreses 
privades i així ho representem en el següents quadres: 

 
 
SUBVENCIONS D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
 

ORGANISME 2021 2020 
Ajuntament de Sabadell – Serveis Socials 8.608,62 7.371,55
Ajuntament de Sabadell – Fem Vacances (2)8.749,29 13.681,20
Ajuntament de Sabadell – Extra COVID 1.260,78 2.566,80
Generalitat de Catalunya – Extra Lleure 1.500,00 
Generalitat de Catalunya – Serveis Socials 6.653,03 10.000,00
Generalitat de Catalunya – Voluntariat 2.997,63 1.295,00
Generalitat de Catalunya – Salut 3.850,00 1.237,50
Generalitat de Catalunya – Empresa i Ocupació (1)146.675,24 (1)142.672,91
Ajuntament de Barberà del Vallès 12.800,00 9.999,15
Diputació de Barcelona – Pis Pont (3)6.683,51 12.062,38
Diputació de Barcelona – suport escolar  4.339,95
Down Catalunya - IRPF  Ocupació 14.688,00 15.582,59
Down Catalunya - IRPF  Autonomia 10.339,00 10.380,00
Down Catalunya - IRPF  Famílies 12.981,00 14.428,60
Down Catalunya - Generalitat ( COSPE - Famílies) 2.414,94 2.797,45
TOTAL  240.201,04 248.415,08
 
 
(1)Del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya s’ha rebut una subvenció per a la 
Inserció Laboral SIOAS 2020, amb data de resolució el 02/07/2020 i període d’aplicació del servei amb 
data d’inici el 2/05/2020 i data final el 30/04/2021. Aquesta subvenció s’ha comptabilitzat al compte 130, 
Subvencions Oficials de Capital (154.018,08€). Al final de l’exercici s’ha traspassat al compte 725, 
Subvencions Oficials de Capital traspassats al resultat de l’exercici, la part proporcional als vuit 
mesos transcorreguts del 2021 (102.678,72€) i la resta (51.339,36€) romandrà al compte 130 pendent 
d’aplicació fins al final del programa, el 30/04/2021. Així mateix, aquest any s’ha traspassat la part 
proporcional de la subvenció SIOAS 2020 que va quedar pendent, en espera de finalitzar el programa el 
30 d’abril de 2022 (48.670,59€). 
Amb data 19 de setembre de 2019 s’ha rebut la resolució definitiva de la subvenció rebuda SIOAS 2018. 
En considerar, la Generalitat, que no s’havien justificat totes les despeses correctament, ens han revocat 
4.674,07€. 
(2) De l’Ajuntament de Sabadell ens han revocat 714,71€ de la subvenció Fem vacances de 2020. Import 
que surt descomptat de la subvenció i les beques rebudes pel mateix programa de l’any 2021. 
(3) De la Diputació de Barcelona ens han revocat 3.772,73 de la subvenció de Pis Pont 2020 degut a que 
no es va poder justificar el 100% del programa ja que es va haver de suspendre temporalment per culpa 
del Covid-19. Al 2021 ens han atorgat una subvenció de 10.456,24€. 
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SUBVENCIONS I DONACIONS D’EMPRESES I INSTITUCIONS 
 
 

ORGANISME 2021 2020 
Fundació Privada Pere Barnola 5.000,00 5.000,00
Obra social La Caixa (1)6.800,00 
Obra social La Caixa - beques 3.000,00 
Vodafone 10.800,00 10.800,00
Down Catalunya - Fundació Port Aventura 1.238,23 
Down Catalunya – Rapartiment donació 2.000,00 
Down Catalunya – Rapartiment donació 205,01 
Down Catalunya – Rapartiment donació 1.977,73 
Talleres Pena, S.L.  33.838,16
Prefabricaciones y Contratas, S.A. 5.000,00 5.000,00
Fundación Once – Uno a Uno 28.000,00 
Donació BCG 15.000,00 
TOTAL  79.020,97 54.638,16

(1) Obra Social La Caixa ens ha atorgat una subvenció de 11.800,00€, però s’han hagut de regularitzar 5.000€ 
que es van comptabilitzar de forma indeguda com una donació a l’exercici de l’any 2020 

 
 
 

12. ALTRA INFORMACIÓ 
 
 
 
Aquest any ha seguit estant marcat per la pandèmia del Covid-19, cosa que ha tornat a 
afectar els ingressos de l’entitat ja que alguns dels serveis i/o programes de l’entitat no 
s’han pogut restablir fins la segona meitat de l’any i de forma gradual. No s’ha pogut 
organitzar cap activitat de captació de recursos. 
 
 
Els membres de la Junta de govern, que s’han renovat aquest any, mai han rebut sous 
per exercir les seves funcions en l’ esmentat òrgan i presten la seva dedicació de forma 
voluntària. 
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