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INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ
NIF G-62727185
Comptes Anuals Simplificats
corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020,
amb xifres comparatives
de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019
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Iniciatives de Solidaritat i Promoció. Balanç Simplificat
a 31 de desembre de 2020 i a 31 de desembre de 2019 (€)

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres llarg termini
B) ACTIU CORRENT
II. Usuaris, patrocinadors, deutors i altres comptes a cobrar

NOTES
MEMÒRIA

5
4.3 9.1

6.Actius per impost corrent

EXERCICI
2020

EXERCICI
2019

4.567.631,54
2.093,00

5.004.017,25
0
4.017,25

4.565.538,54
210.822,94
7.993,07

5.000.000,00
249.956,02
7.993,07

7.993,07

7.993,07

202829,87

241.962.95

4.778.454,48

5.253.973,27

EXERCICI
2020

EXERCICI
2019

4.777.808,33
102.887,36

5.253.700,02
118.910,11

118.910,11

206.609,21

3
12

-16.022,75
4.674.920,97

-87.699,10
5.134.789,91

10

4.674.920,97
646,15
0

5.134.789,91
273,25
0

2.Altres deutes a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

0
646,15

0
273,25

4. Altres deutes amb les administracions públiques
V. Periodificacions

646,15
0

273,25
0

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRONI NET
A-1) Fons Propis
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III. Excedents d'exercicis anteriors
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts
3. Altres subvencions, donacions i llegats
C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini

1. Ingressos anticipats
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

0

0

4.778.454,48

5.253.973,27
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Iniciatives de Solidaritat i Promoció. Compte de Resultats
a 31 de desembre de 2020 i a 31 de desembre de 2019 (€)
EXERCICI
2020

EXERCICI
2019

520.764,95
5.520,00
5.026,00
10.218,95
500.000,00
-551.254,79
-551.254,79
-13.188,68
-22.545,89
-22.545,89

47.897,40
15.310,00
11.220,00
21.367,40
0
-54.601,00
-54.601,00
-10.131,96
-111.008,07
-111.008,07

-960,00

-960,00

a3) Reparacions i conservació

-5.402,90

-9.978,13

a4) Serveis de professionals independents

-2.073,48

-4.784,08

-54,57

-579,15

-628,64

-627,90

PÈRDUES I GUANYS
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos periòdics
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions, donacions i altres ingressos
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Despeses directes de programes
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors

NOTES
MEMÒRIA
14.2

14.1
14.1

a2) Arrendaments y canons

a5) Transports
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris

-84,00

-77.758,52

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
9. Amortització de l'immobilitzat

-294,69
-13.047,61
-1.924,25

-2.731,59
-13.588,70
-1.924,29

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

-68.148,66

-129.767,92

126.148,42

42.068,82

14. a) Ingressos financers

14.2

b) Despeses financers

-74.022,51

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)
19. Impost beneficis
IV) RESULTAT DE L’EXERCICI

3

52.125,91

42.068,82

-16.022,75

-87.699,10

0

0

-16.022,75

-87.699,10
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Iniciatives de Solidaritat i Promoció. Estat de Canvis en el Patrimoni Net
a 31 de desembre de 2020 (€)

EXCEDENTS EXCEDENT
EXERCICIS
DE
ANTERIORS L’EXERCICI
SALDO FINAL DE L’ANY 2018
I.- Ajustos per canvi de criteri 2019
II.- Ajustos per errors 2019
SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2019

158.564,43

48.938,78

0,00
0,00

0,00
0,00

158.564,43

48.938,78

48.044,78

-87.699,10
0,00
-48.044,78

SUBVENCIONS,
DONACIONS I
LLEGATS
REBUTS
894,00

TOTAL

207.503,21
0,00

894,00

207.503,21

5.133.895,91

-87.699,10
0,00
5.133.895,91

48.044,78

0,00
0,00
-48.044,78

5.133.895,91

0,00
0,00
5.133.895,91

206.609,21

-87.699,10

5.134.789,91

5.253.700,02

0,00
0,00

0,00
0,00

SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2020

206.609,21

-87.699,10

I.- Excedent del compte de resultats
II.- Ingressos i despeses reconegudes en el PN
III.- Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals
2. (-) Reduccions de fons dotacionals
3. Conversió de passius financers en PN
4. Altres aportacions
IV.- Altres variacions en el patrimoni net

0,00
0,00
-87.699,10
0,00
0,00
0,00
-87.699,10

-16.022,75
0,00
87.699,10
0,00
0,00
0,00
87.699,10

SALDO FINAL DE L’ANY 2020

118.910,11

-16.022,75

I.- Excedent del compte de resultats
II.- Ingressos i despeses reconegudes en el PN
III.- Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals
2. (-) Reduccions de fons dotacionals
3. Conversió de passius financers en PN
4. Altres aportacions
IV.- Altres variacions en el patrimoni net
SALDO FINAL DE L’ANY 2019
I.- Ajustos per canvi de criteri 2020
II.- Ajustos per errors 2020

0,00
0,00
5.134.789,91

5.253.700,02

-459.868,94

-16.022,75
0,00
-459.868,94
0,00
0,00
0,00
-459.868,94

4.674.920,97

4.777.808,33

-459.868,94
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INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ
Memòria Anual Simplificada
a 31 desembre 2020 i a 31 desembre 2019 (€)

1. Activitat de l’entitat
Iniciatives de Solidaritat i Promoció és una associació sense ànim de lucre que es proposa els
següents objectius:
- Promoure la cohesió social, lluitar contra la marginació i facilitar la incorporació dels
immigrants a la nostra societat.
- Prevenir la exclusió social dels joves, incidir en l’èxit escolar i la inserció laboral.
- Promoure el voluntariat social
- Ajuda i col·laboració a altres països i comunitats més desfavorides
Per aconseguir aquests objectius desenvolupa diversos programes en el centre Braval.
No realitzem programes dirigits selectivament a immigrants, sinó a tots els habitants del barri
del Raval de Barcelona; i com que resulta que al Raval hi ha molts immigrants, tenim molts
immigrants en els programes. Els nostres programes són per a tothom, immigrants i autòctons,
en convivència enriquidora per a tots. Els programes que es desenvolupen són els següents:
1. Programa Esportiu Multiètnic
2. Programa 1@1 de millora personal
3. Escola de Famílies
4. Programa Llengua Bàsica
5. Programa Ocupacional
6. Casal d’Estiu
7. Combinat d'Estiu
8. Talent Jove
9. Torneig de Primavera
10. Foment del Voluntariat
11. Beques d’Estudis
12. Programa d’Ajuts
13. Converses sobre Immigració a Braval
Els programes es desenvolupen per curs escolar. Tenen com a eix l’esport: bàsquet i futbol
sala, i els porta a terme un ampli grup de voluntariat.
La pandèmia. Un any especial
L'11 de març de 2020 vam tenir l'última Conversa sobre Immigració -per ara- i el dia 13 es va
decretar el primer confinament per la Covid-19. Des de llavors hem viscut uns mesos molt
especials.
Hem seguit en contacte amb els participants. I a cada problema que sorgia hem buscat una
solució: vam detectar que hi havia famílies sense ordinadors i els vam aconseguir gràcies a
empreses i col·laboració ciutadana. La majoria dels participants han seguit en contacte amb els
6

seus voluntaris de referència, que els han ajudat en les tasques escolars. Els vam oferir un
recolzament d'emergència a causa de l'agreujament de la seva situació de vulnerabilitat.
A finals de març constatem mancances alimentàries i col·laborem amb l'Acció Social
Montalegre a organitzar la campanya #yodoycomidaalRaval, una recollida solidària organitzada
a través de les xarxes socials que va aconseguir 32 tones d'aliments, que vam repartir
immediatament entre famílies necessitades de Raval, moltes d'elles participants en les
activitats de Braval. Després vam aconseguir targetes-moneder per a aliments.
Hem assistit a famílies en els tràmits amb els serveis socials; un bon nombre ho tramitaven per
primera vegada i desconeixien els procediments, perquè són persones que prèviament no
havien necessitat aquest suport per tirar endavant.
Aquest any no hem pogut fer el Torneig de Primavera, ni el Casal i Combinat d'Estiu com a tals,
però es van desenvolupar diverses activitats d'oci, esport, cultura i relació. Tampoc no hem
pogut efectuar el programa Talent Jove.
La segona setmana de setembre vam començar el curs "presencialment", amb totes les
mesures de prevenció previstes. Seguim amb els entrenaments al poliesportiu, reforç escolar i
reunió d'equip al local de Braval. Al novembre, altres setmanes de confinament...
El moment present és molt dur en moltes cases, i especialment en el nostre barri. Ara tenim un
altre problema: hi ha persones que no poden pagar el lloguer, hi ha famílies amb zero ingressos.
I no volem deixar ningú enrere. Entre tots, ens en sortirem.
En aquests mesos tan complicats, a més de Núria Gispert, han mort quatre voluntaris que
durant anys han estat col·laborant fermament amb Braval. La seva col·laboració ha estat llarga,
constant i eficaç. Els trobem molt a faltar. Els volem dir: Gràcies!, Moltes Gràcies! I no us
oblideu de Braval.
Ajuts atorgats
Gràcies a l’Endowment constituït amb el llegat rebut l’any 2019, hem obtingut uns rendiments
que ens han permès fer unes ajudes econòmiques a famílies i entitats, d’acord amb els nostres
Estatuts. El més destacable d’aquest any han estat els ajuts a quatre entitats de països en vies
de desenvolupament, que actuen en poblacions amb molts dèficits:
- Hospital Monkole. Kinshasa (Congo)
- Escola Tècnica Eastlands. Nairobi (Kenia)
- Centre Cultural Lobéké. Douala (Camerún)
- Escola Tècnica Kinal. Guatemala (Guatemala)
Aquí hem fet ajuts a l’acció social de la Basílica de la Mercè, la Fundació Rialb i ajuts puntuals a
diverses famílies.
Conveni de Col·laboració
La Fundació Raval Solidari, propietària dels locals, té la voluntat de garantir la viabilitat
econòmica de les activitats de l’Associació Iniciatives de Solidaritat i Promoció, en la mida de les
seves possibilitats. Ho fa ininterrompudament des de l’any 2001. Per aquest motiu tenim
establert un Conveni de Col·laboració entre ambdues entitats.
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Anualment, l’Associació Iniciatives de Solidaritat i Promoció presenta a la Fundació Raval
Solidari el projecte d’activitats previstes pel curs següent, amb el corresponent pressupost. En
funció de les seves disponibilitats econòmiques, la Fundació Raval Solidari assumeix aquest
pressupost, totalment o en part, i estableix els terminis en què es farà càrrec de la despesa, així
com els procediments per a fer-la efectiva.
La gestió de l’ajuda rebuda i la seva aplicació a les diferents activitats durant l’any correspon
exclusivament a l’Associació Iniciatives de Solidaritat i Promoció, que s’encarrega de cercar els
recursos necessaris per cobrir la part de pressupost no assumida per la Fundació Raval Solidari.
Persones usuàries
Moltes de les famílies dels participants en els programes de Braval es troben en risc d’exclusió
social. Per això facilitem primerament una atenció familiar primària (alimentació, roba,
acompanyament...) coordinadament amb l’Acció Social Montalegre.
Habitualment tenim uns 140 participants en els programes d’hivern, i 110 en els d’estiu.
Aquest any, degut a la pandèmia, els participants han estat menys. De gener a març, 140. A
l’estiu uns 30 en les diverses activitats. De setembre a desembre, 90.
Prenent com a eix uns equips esportius forçadament multiètnics, impulsem actuacions que
contribueixen a cohesionar la nostra societat a partir dels valors de la diversitat cultural i de la
superació de les desigualtats i la discriminació que originen les migracions. Fem un esforç
especial perquè els joves arribin al coneixement del país i a l’arrelament a Catalunya.
Després de més de 20 anys de treball continuat, som suficientment coneguts per no haver de
fer campanyes de promoció. El procés habitual és el següent: un amic porta un amic, després
coneixem els pares, o responsable jurídic. Una vegada ens coneixen, comencen a participar en
les activitats i, quan ens tenen ben “apamats”, progressivament es van incorporant les
germanes a les diverses activitats.
A més, ens deriven participants des de les escoles, centres d’acollida, assistentes socials,
parròquies, altres entitats, etc.
Aquest any hem concedit beques d’estudis per afavorir que antics participants en els
programes puguin realitzar estudis de grau superior, universitaris o de formació professional. A
més de l’ajut en sí mateix que suposa, com que venen a fer voluntariat un dia a la setmana,
tenen una incidència molt gran en els participants -cadets i juvenils- als que atenen, perquè són
un exemple vivent de que allò que els hi estem dient: “que poden tirar endavant”, ho veuen fet
realitat. 4 beques el curs 2019-2020, y 7 beques el curs 2020-2021.
Un treball coordinat, i amb perspectiva de gènere
En el nostre barri és molt nombrós el número de dones en situació d’exclusió social,
majoritàriament immigrants. A les dificultats inherents a aquesta situació s’afegeix, a més, el fet
de ser dones, i cal donar un tractament especialitzat per desenvolupar la seva especificitat.
Actualment treballem coordinadament entre quatre entitats, amb un important grup de
persones voluntàries:
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Terral, centre específicament dirigit al desenvolupament de la dona. Al llarg dels anys ha
donat un bon resultat concentrar les activitats per a les dones en un espai concebut amb visió
feminista, que facilita la seva promoció i empoderament.
Braval, centre de suport socioeducatiu, que pivota la seva activitat sobre els equips
esportius masculins. Braval disposa d’un Pla d’Igualtat que es va transmetent en les reunions
setmanals de cada equip esportiu i es va desenvolupant al llarg de l’any en els diversos
programes
i
activitats.
Es
pot
descarregar
del
web
de
Braval
a
https://www.braval.org/ca/p/que_fem
Acció Social Montalegre, dedicada a l'atenció familiar primària: alimentació, roba,
aspectes mèdics, acompanyament, etc.
Fundació Raval Solidari, propietària dels locals de Braval, Terral i el magatzem d’aliments
de l’Acció Social Montalegre, busca el finançament per al desenvolupament dels diversos
programes i activitats solidàries.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els comptes anuals simplificats de l’exercici 2020 s’han formulat a partir dels registres
comptables de l’Associació, i s’han preparat d’acord amb la legislació mercantil vigent i amb les
normes establertes en el Pla General de Comptabilitat, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel
del patrimoni i de la situació financera el 31 de desembre de 2020 i dels resultats de les seves
operacions i dels canvis en el patrimoni net de l’exercici 2020.
Aquests comptes anuals han estat preparats aplicant el Pla General de Comptabilitat de
Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel
Decret 259/2008 de 23 de desembre.
L’associació ha optat per l'aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda.
No s’han produït variacions en els criteris comptables que impedeixin la comparació amb els
comptes de l’exercici anterior.
3. Aplicació de resultats
Distribució de l’excedent de l’exercici 2020:
Base de repartiment
Excedent de l’exercici
Total Base de repartiment
Distribució a
Excedents pendents d'aplicació
estatutàries
Total distribució

Import
-16.022,75€
-16.022,75€
Import
activitats -16.022,75€
-16.022,75€
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4. Normes de registre i valoració
4.1. Immobilitzat intangible
Els actius inclosos en l’immobilitzat intangible figuren comptabilitzats pel seu preu d’adquisició.
L’immobilitzat intangible es presenta en el balanç de situació pel seu valor de cost minorat en
l’import de les amortitzacions.
L’amortització dels elements d’immobilitzat intangible es realitza distribuint el seu import
amortitzable de forma sistemàtica al llarg de la seva vida útil. A aquests efectes s’entén per
import amortitzable el cost d’adquisició menys el seu valor residual. L’amortització dels
elements de l’immobilitzat intangible es determina mitjançant l’aplicació dels criteris que es
mencionen a continuació:

Aplicacions informàtiques

Mètode
d’amortització
Lineal

Anys de vida
útil estimada
4

L’associació avalua i determina les correccions valoratives per deteriorament i les reversions de
les pèrdues per deteriorament del valor de l’immobilitzat intangible.
4.2. Immobilitzat material
Els actius inclosos en l’immobilitzat material figuren comptabilitzats pel seu preu d’adquisició.
L’immobilitzat material es presenta en el balanç de situació pel seu valor de cost minorat en
l’import de les amortitzacions.
Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil, així com les despeses de
manteniment s’han carregat directament al compte de Pèrdues i Guanys.
L’amortització dels elements d’immobilitzat material es realitza distribuint el seu import
amortitzable de forma sistemàtica al llarg de la seva vida útil. A aquests efectes s’entén per
import amortitzable el cost d’adquisició menys el seu valor residual. L’amortització dels
elements de l’immobilitzat material es determina mitjançant l’aplicació dels criteris que es
mencionen a continuació:

Mobiliari
Equips procés d’informació
Instal·lacions

Mètode
d’amortització
Lineal
Lineal
Lineal

Anys de vida
útil estimada
10
4
10

L’associació avalua i determina les correccions valoratives per deteriorament i les reversions de
les pèrdues per deteriorament del valor de l’immobilitzat material.
4.3. Actius i Passius financers
Els actius financers es valoren pel seu valor nominal.
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Les inversions financeres a llarg termini, es valoren a preu de compra. En el cas de valors
cotitzats en mercats oficials s'indiqués en el corresponent apartat seu valor cotitzat en la data
de tancament de l'exercici.
De la mateixa manera es procedeix amb els passius financers, composts fonamentalment de
petits deutes amb proveïdors i amb les administracions públiques per les activitats d'ordinària
administració amb venciments no superior a un any i sense tipus de interès contractual.
4.4. Efectiu i altres actius líquids equivalents
L’efectiu i altres actius líquids equivalents inclouen l’efectiu en caixa i els dipòsits bancaris a la
vista en entitats de crèdits.
4.5. Impost sobre beneficis
L'associació s'ha acollit a l'aplicació del règim especial d'entitats sense Finalitats Lucratives
establerta en la Llei 49/2002 i té reconeguda la condició d'entitat de caràcter social per part de
l'Administració Tributària.
Segons l’esmentada llei, les entitats que compleixin els requisits que s’indiquen més endavant,
estaran exemptes de l’Impost sobre Societats per les rendes derivades dels ingressos obtinguts
sense contraprestació, les procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari de l’entitat, com els
dividends, interessos, cànons i lloguers, les derivades d’adquisicions o de transmissions per a
qualsevol títol de béns o drets, les obtingudes en l’exercici de les explotacions econòmiques
exemptes, i les quals d’acord amb la normativa tributària hagin de ser atribuïdes o imputades a
les entitats sense fins lucratius. Els requisits exigits per la citada Llei són els següents:
- Perseguir fins d’interès general de caràcter social, cívic, cultural, esportiu, de promoció del
voluntariat social, etc.
- Destinar a la realització d’aquests fins almenys, el 70% de les rendes netes i altres
ingressos que obtinguin per a qualsevol concepte, deduïts si escau, els impostos corresponents
a les mateixes, en el termini de quatre anys a partir del moment de la seva obtenció.
- Que l’activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d’explotacions
econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària.
- Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de
govern i els cònjuges o parents fins al quart grau d’aquests no siguin els destinataris principals
de les activitats que es realitzin per les entitats, ni es beneficiïn de condicions especials per a
utilitzar els seus serveis.
- Rendir comptes anualment a l’òrgan de protectorat corresponent.
- Aplicar el seu patrimoni, en cas de dissolució, a la realització dels fins d’interès general
anàlegs als de la seva activitat estatutària, d’acord amb l’establert en els estatuts de la Entitat.
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- Que els càrrecs de patró no estiguin retribuïts, podent ser reemborsats per les despeses
degudament justificades incorregudes en l’acompliment de la seva funció.
- Que es trobin inscrites en el registre corresponent.
- Que compleixin les obligacions comptables previstes en les normes per a les quals es
regeixen.
- Que elaborin anualment una memòria econòmica.
L’article 7.10 de la Llei 49/2002, considera exemptes les rendes obtingudes per entitats sense
finalitats lucratives que procedeixin d’explotacions econòmiques de prestació de serveis de
caràcter esportiu a persones físiques que practiquin l’esport i l’article 7.1 estableix l’exempció
de les rendes d’activitats de protecció de la infància i de la joventut, acció comunitària i familiar
e inclusió social.
4.6. Ingressos i despeses
Es comptabilitzen pel criteri de meritament i no pel de caixa quan aquests no coincideixen.
5. Immobilitzat material i intangible
Els moviments que han tingut els immobilitzats material e intangible durant els exercicis
acabats a 31.12.2020 i 31.12.2019 es reflecteixen en el següent quadre:
ESTAT DE MOVIMENTS DE L’IMMOBILIZAT EXERCICI 2020
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI

INTANGIBLE

MATERIAL

4.234,00

37.356,84

(+) Entrades

0

0

(-) Sortides

0

0

4.234,00

37.356,84

-4.234,00

-33.339,59

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici

0

1.924,25

(+) Augments per adquisicions o traspassos

0

0

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

0

0

-4.234,00

-35.263,84

0

2.093,00

B) SALDO FINAL BRUT EXERCICI
C) AMORTIZACIÓ ACUMULADA SALDO
INICIAL EXERCICI

D) AMORTIZACIÓ ACUMULADA, SALDO
FINAL EXERCICI
TOTAL NET COMPTABLE

ESTAT DE MOVIMENTS DE L’IMMOBILIZAT EXERCICI 2019
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI
(+) Entrades

INTANGIBLE

MATERIAL

4.234,00

37.356,84

0

0
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(-) Sortides

0

0

4.234,00

37.356,84

-4.234,00

-31.415,30

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici

0

1.924,29

(+) Augments per adquisicions o traspassos

0

0

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

0

0

-4.234,00

-33.339,59

0

4.017,25

B) SALDO FINAL BRUT EXERCICI
C) AMORTIZACIÓ ACUMULADA SALDO
INICIAL EXERCICI

D) AMORTIZACIÓ ACUMULADA, SALDO
FINAL EXERCICI
TOTAL NET COMPTABLE

No s’han produït deterioraments de l’immobilitzat.
6. Inversions immobiliàries
L'associació no té cap inversió immobiliària.
7. Béns del patrimoni cultural
L'associació no té cap bé del patrimoni cultural.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
No existeixen arrendaments operatius ni financers. Iniciatives de Solidaritat i Promoció te
signat un contracte de precari amb la Fundació Raval Solidari, propietària en ple domini de
l’immoble on la entitat desenvolupa la seva activitat, situat al carrer de la Cera 51 de Barcelona.
La cessió és a títol de precari i es concedeix per un període de 15 anys des de la signatura del
contracte datat el dia 17 de juliol de 2003. El contracte es va renovar tàcitament per altres 15
anys al seu venciment. En l’esmentat contracte s’acorda expressament:
1) La concessió a títol de precari, sense pagament de renda ni altra quantitat.
2) L’ús exclusiu de l’immoble per a les activitats pròpies de l’associació Iniciatives de
Solidaritat i Promoció.
3) La pròrroga automàtica per períodes iguals de 15 anys. La propietat te la obligació, cas
de reclamar la possessió i l’ús de l’immoble cedit, d’avisar a l’associació amb un any
d’antelació.
La propietat es reserva la facultat de, en qualsevol moment, obtenir per a sí l’immoble sense
més condició que procedir a l’avís a l’associació amb un any d’antelació. A més l’associació no
pot obtenir cap benefici o rendiment de l’immoble fora de l’ús per a l’activitat estatutària
prevista. Per tant, entenem que no es compleixen els requisits per a reconèixer un activo pel
dret d’ús de l’immoble.
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9. Actius financers
La classificació del actius financers per categories pel que fa a 31 de desembre de 2020:
9.1. Inversions financeres a llarg termini
Saldo inicial
Inversions financeres a llarg
termini

(+)

(-)

Saldo final

5.000.000,00 1.454.076,17 1.888.537,63 4.565.538,54

Al llarg de l'exercici de 2020 s'han disposat de 500.000 € amb la finalitat exclusiva de dotar la
tresoreria per efectuar ajudes internacionals per aquest import.
La cartera de valors es concreta en fons d'inversió gestionats activament per la gestora de
carteres del Banc Santander. Al llarg de l'any 2020 la cartera de valors ha generat una plusvàlua
comptable de 63.359,57 €. Les despeses de gestió de la cartera han estat de 11.283,11 €.
El valor de cotització d'aquesta cartera de valors a 31/12/2020 era de 4.746.944,78 € el que
suposa que addicionalment a la plusvàlua comptabilitzada hi ha una plusvàlua implícita no
comptabilitzada de 181.406,24 €.
9.2. Usuaris i altres deutors
Saldo inicial
Altres crèdits amb
administracions públiques

(+)

7.993,07

(-)
0

Saldo final
0

7.993,07

El deutor d'aquesta partida és Hisenda per retencions de l'exercici 2019 degudes a una errada.
Es sol·licità en el seu moment la devolució d'aquestes retencions que han estat retornades amb
posterioritat al tancament de l'exercici 2020.
Tal com diem en el punt 4.5. estem acollits a la Llei 49/2002 d'entitats sense fins lucratius que
declara exemptes aquest tipus de rendes i ja no es van fer retencions a les rendes financeres de
l'any 2020

10. Passius financers.
El detall de deutes a curt termini és el següent:
Saldo
inicial
Deutes amb les administracions públiques
HP Creditora per retencions practicades
Seguretat Social Creditora

273,25
30
243,25

(-)
4.066,14
245,65
3.820,49

(+)
4.086,74
266,25
3.820,49

Saldo
final
293,85
50,6
243,25
14

Altres deutes a curt termini
Proveïdors i creditors per prestació de serveis
Remuneracions pendents de pagament
Total deutes a curt termini

0
0
0
273,25

39.200,53
29.832,34
9.368,19
43.266,67

39.552,83
30.184,64
9.368,19
43.639,57

352,3
352,3
0
646,15

11. Fons propis
La composició i el moviment del patrimoni net es presenten en l’estat de canvis en el patrimoni
net.
Segons estableixen els estatuts de l’Associació Iniciatives de Solidaritat i Promoció, l’associació
no té patrimoni fundacional. Així els Fons Propis estan formats per la suma de superàvits i
dèficits generats en exercicis anteriors i pel resultat de l’exercici.
12. Subvencions, donacions i llegats
El moviment de les subvencions, donacions i llegats rebuts de caràcter no reintegrable durant
l’exercici 2020 ha estat el següent:
Subvencions i donacions capital

Saldo a 01/01/2020

Augments

Llegat Jaume Vallet

894

Llegat Àngel Betrán

5.133.895,91

40.131,06

Total

5.134.789,91

40.131,06

Traspassos

Disminucions

Saldo a 31/12/2020

500.000,00

4.674.026,97

500.000,00

4.674.920,97

894
0

Les disminucions corresponen a l'amortització de llegats per import igual a les ajudes
internacionals concedides i que estan dins dels conceptes indicats en el llegat.
13. Situació fiscal
D’acord amb el que estableix la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim de les entitats sense
fi de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge, les associacions acollides a aquesta llei es troben
exemptes de l’Impost sobre Societats pels resultats obtinguts en l’exercici de les activitats que
constitueixen el seu objecte social o finalitat específica.
Iniciatives de Solidaritat i Promoció no ha desenvolupat durant l’exercici 2020 activitats no
exemptes.
14. Ingressos i despeses
14.1. Despeses
La partida "Ajuts concedits i altres despeses" recull les despeses directes dels programes
realitzats, segons el següent detall:
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Ajuts concedits i altres despeses
Programa esportiu multiètnic
Programa 1@1
Escola de famílies
Torneig de primavera
Programa Llengua bàsica
Converses Immigració
Casal i Combinat d'estiu
Foment del voluntariat
Beques estudis
Ajuts familiars
Ajuts a entitats
Ajuts internacionals
Total

2020
14.691,42
615,00
0
0
40
156,9
0
101,47
9.660,00
2.990,00
23.000,00
500.000,00
551.254,79

2019
27.971,72
712,01
22
0
17
625,35
17.638,25
1.614,67
6.000,00
0
0
0
54.601,00

Les despeses de personal recullen els sous i salaris, les quotes empresarials a la seguretat social
i, si escau, despeses de formació:
Despeses de personal
Sous i Salaris
Seguretat Social
Altres despeses socials

2020
10.004,69
3.183,99
0,00

2019
7.702,80
2.429,88
0,00

Total

13.188,68

10.131,96

14.2. Ingressos
El detall dels ingressos que ha rebut l’Associació per la seva activitat és el següent:
Ingressos
Inscripcions d'usuaris
Ingressos de promocions i
patrocinadors
Subvencions públiques
Donacions i altres ingressos

2020
5.520,00

2019
15.310,00

1.000,00

7.500,00

0
14.244,95

0
25.087,40

Altres subvencions, donacions i llegats
traspassats al resultat de l’exercici

500.000,00

0

Ingressos financers

126.148,42

42.068,82

Total

646.913,37

89.966,22

Els ingressos per inscripcions representen el cobrament d'una petita matrícula als beneficiaris
de les activitats de l'associació.
Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions representen donacions monetàries
pures i simples, d'empreses i particulars, no subjectes a condició ni a terme, destinades al
finançament de les despeses corrents de l'associació.
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Els ingressos per subvencions representen els imports concedits per entitats públiques i
privades destinats al finançament de les activitats que duu a terme l'associació. No estan
subjectes a més condició que la de la justificació en termini dels imports rebuts.
La partida de 500.000 € correspon a l'amortització de llegats per import igual a les ajudes
internacionals concedides.
15. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Els estatuts de l’Associació assenyalen en l’article 2 els fins de la mateixa:
“2.1. Els objectius de l´Associació seran els següents:
a.- Fomentar tota mena d’activitats, treballs i actuacions de solidaritat, a través de l’ajut
material i la formació humana, professional, intel·lectual i espiritual, de les famílies i persones
més necessitades i d’aquelles que es trobin en situació de marginació, primordialment en
l’àmbit del barri del Raval de Barcelona, i altres barris de poblacions catalanes.
b.- Trencar el cercle viciós de la marginació, posant especial cura en totes les activitats
adreçades als joves (reforç escolar, aspectes socioeducatius, assessorament laboral i
professional).
c.- La promoció del voluntariat social, amb campanyes, formació, estímul i recolzament
permanent de la seva tasca.
d.- L’adquisició, construcció, rehabilitació d’edificis de tota mena -destinats preferentment a
equipaments socials, religiosos, culturals, educatius, o dedicats al benestar social-, situats al
barri del Raval.
2. 2. La finalitat principal de totes les activitats serà la protecció a les famílies, immigrants o
residents, en tots els seus aspectes: suficiència material (aliments, habitatge digne, roba,
neteja), integració social (borsa de treball, beques educatives, cursets d’alfabetització i aspectes
bàsics de subsistència i coneixement dels nostres costums, etc.), acompanyament en les
dificultats (metge visitador, acompanyants de gent sola, assessorament en gestions del dia a
dia, etc.) En queda exclòs tot ànim de lucre.
També serà finalitat principal la concessió d’ajuts de tot tipus, com ajuts econòmics,
d'assistència personal per voluntaris o persones especialitzades, i altres ajuts materials a
persones o entitats de tota mena. El ajuts econòmics poden ser a fons perdut o per préstecs
“tous” o mitjançant altres formes admeses en Dret.
I l’exercici del voluntariat social d’acord amb els objectius de l'Associació.
2.3. Així mateix, seran objectius de l’Associació:
a.- La cooperació, promoció i ajuda a països en vies de desenvolupament, economies en
transició, així com països amb alts nivells de pobresa i en general països o comunitats amb
dèficits humans.
b.- La col·laboració, promoció i ajuda en projectes, iniciatives i activitats que afavoreixin la
millora de les condiciones de vida i l’accés als serveis sanitaris, educatius i culturals de les
poblacions.
c.- La col·laboració, promoció i ajuda en projectes i iniciatives per a la alfabetització i activitats
en matèria educativa.
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d.- La obtenció dels recursos humans, socials i financers per al desenvolupament d’aquestes
activitats.
e.- Les finalitats proposades podran ser realitzades directament per l’Associació, o amb la
col·laboració i ajuda d’altres entitats governamentals o no governamentals (ONGs), a quin
efecte es signaran els corresponents convenis”.
Tots els ingressos obtinguts per l’associació en l’exercici 2020 s’han destinat a la realització
d’aquests fins estatutaris. Aquest any no hi ha hagut excedents.
16. Saldos i transaccions amb parts vinculades
16.1. Saldos amb parts vinculades
L’associació està vinculada a la Fundació Raval Solidari per mitjà d’un conveni de col·laboració,
tal i com es descriu a la nota 1 de la present memòria. Al tancament de l’exercici 2020
l’associació no manté saldos a cobrar o a pagar amb la Fundació.
16.2. Informació relativa als patrons i personal d’alta Direcció de l'Entitat
L’òrgan de govern de l’Associació és la Junta Directiva de la mateixa. El seu funcionament no
genera cap despesa.
17. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats estatutàries
La Llei 4/2008 del llibre tercer del codi civil de Catalunya, estableix que s’ha de destinar a
finalitats pròpies, almenys, el 70% de les rendes o qualsevol altres ingressos nets que obtingui
l’associació, havent-ne de destinar la resta, deduïdes les despeses realitzades per a l’obtenció
d’aquestes rendes o ingressos, al cofinançament d’aquestes finalitats o a incrementar els fons
propis de l’associació. Aquesta destinació haurà de fer-se efectiva en el termini de quatre
exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.
Es consideren rendes netes el resultat de deduir dels ingressos bruts obtinguts en l’exercici per
l’associació les despeses necessàries per a la seva obtenció, amb excepció de les despeses
d’administració.
2020
2019
Ingressos
646.913,37
89.966,22
Activitat pròpia
520.764,95
47.897,40
Patrimoni
126.148,42
42.068,82
Altres
Activitat mercantil
Despeses necessàries
111.681,33
123.064,32
Consums
Amortitzacions
1.924,25
1.924,29
Serveis exteriors
22.545,89
111.008,07
18

Tributs
Altres
Financeres
Impost de societats
Despeses de personal
Base càlcul
70% Aplicació mínima
Aplicació realitzada - Ajust
monetaris concedits

74.022,51
13.188,68

10.131,96
535.232,04
374.662,43

551.254,79

Incompliments si positius

-33.098,10
0,00
54.601,00

0,00

0,00

18. Altra informació
El nombre mitjà d’empleats de l’Associació durant l’exercici 2020 ha estat de 1,14 persones.
Actualment només hi ha una persona contractada, per la neteja, contractada a temps parcial.
A l’Assemblea General del 24 d'octubre de 2018 es va nomenar nova Junta Directiva per un
termini de tres anys, d’acord amb els Estatuts. Va ser inscrita en el Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya el 15 de novembre de 2018. La composició de la Junta Directiva no ha
sofert cap modificació fins al moment, i és la següent:
President.
Vicepresidenta.
Tresorer.
Secretari.

Josep Masabeu Tierno
Victòria Cardona Romeu
Àngel Miquel Valls
Josep Rodríguez Sol

Els membres de la Junta Directiva no reben cap retribució pel desenvolupament del seu càrrec.
Barcelona, 6 de maig de 2021

Josep Masabeu Tierno
President

Victòria Cardona Romeu
Vicepresidenta

Àngel Miquel Valls
Tresorer

José Rodríguez Sol
Secretari
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