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1. Activitat de l´Associació
Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma com es
gestionen.
Joventut i Vida és una associació no lucrativa que treballa en diversos àmbits de l’atenció, orientació,
ajut i suport a les persones en situació de risc d’exclusió social. L’acció socioeducativa i formativa es
focalitza en donar suport integral a la persona i fer un acompanyament en l’àmbit emocional, psicològic,
familiar, educatiu i laboral, en col·laboració amb l’Administració i altres associacions i entitats. Porta
anys atenent situacions d'alt risc social, dedicant-se a la promoció i el desenvolupament social de les
poblacions més marginals de Tarragona i província, treballant en la prevenció de situacions d'exclusió
social, de risc social, desemparament i/o conflicte social, desenvolupant programes d'acció social dirigits
a atendre les necessitats bàsiques i d'urgència social de famílies sense recursos i persones sense
sostre (menjador social, armari solidari, repartiment d'aliments, urgència social i tallers d'habilitats
socials i de reinserció sociolaboral). Compta amb un bon equip de professionals i voluntaris, capacitats i
formats per a cadascuna de les línies d'actuació que fan possible que es duguin a terme totes les
activitats i programes d'aquesta associació.
Les finalitats d'aquesta associació són:
• Promoció i desenvolupament social de les poblacions marginals de Tarragona i província, atenent a
menors, joves i a les seves famílies.
• Promoció socioeducativa, personal i laboral de menors i joves en situació d'exclusió social.
• Intervenció i atenció integral a persones en situació greu de risc social.
• Prevenció de situacions de risc d'exclusió social, inserció i/o reinserció social de menors.
• Promoció i/o atenció a les famílies de menors en situació greu de risc social.
• Formació d'un voluntariat de persones.
• Realització de programes que donin resposta a totes aquestes finalitats.
L'associació està inscrita en el Registre d'Associacions del Ministeri de Justícia de la Generalitat de
Catalunya com associació de caràcter social sense ànim de lucre amb el número 36938. Com a entitat
privada d'iniciativa social en el Registre del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya amb el número I04925 i en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES),
en la secció de serveis i establiments d'atenció social primària amb el número S08473 (Distribució
d'aliments) i amb el número S09004 (Menjador social). Pertany al Registre Municipal d'Entitats
Ciutadanes de Tarragona com a entitat de caràcter social amb el número 891. Compta amb el
reconeixement de l'Agència Tributària d'Entitat de Caràcter Social amb el número 99/2008 i ha estat
declarada d'Utilitat Pública pel Departament de Justícia amb data 15 de novembre de 2016 (Resolució
JUS/2580/2016).
El dia 4 de febrer de 2016, l'Ajuntament de Tarragona, interpretant el sentiment general de la ciutadania,
concedeix el Diploma al Mèrit Cívic de la ciutat a l'Associació Joventut i Vida, en reconeixement públic
per la tasca realitzada amb programes d'atenció, orientació i suport a joves en risc d'exclusió social i les
seves famílies.
L’Acta Fundacional data de 24/01/2008 i l’alta fiscal corresponent és de data 15/08/2008, amb data
03/10/2013 es dona una nova alta fiscal corresponent a l’activitat de Menjador Social.
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Centres on es desenvolupa l'activitat:
L’associació disposa d'espais amplis i suficients per al desenvolupament de l'activitat, amb una ubicació
idònia i perfectament equipats.
1.- Oficina central: C/Vint-i-quatre, número 16 Baixos, 43100 Bonavista.
2.- Unitat d’Escolarització Compartida EL TALLER-REUS 1: Avinguda de Falset, 155. 43206 Reus.
3.- Unitat d’Escolarització Compartida EL TALLER-REUS 2: C/ Vicent Andrés Estelles, 28. 43206 Reus.
4.- Unitat d’Escolarització Compartida EL TALLER-TORREDEMBARRA: C/ Montferri, 11. Polígon
Roques Planes. 43830 Torredembarra.
5.- Unitat d’Escolarització Compartida EL TALLER- MÓRA LA NOVA: C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 32
baixos, 43770 Móra la Nova.
6.- Unitat d’Escolarització Compartida EL TALLER-TORTOSA: C/ Juan Sebastian Elcano, 21. 43500
Tortosa.
7.- Menjador social: C/ Onze, número 41, 43100 Bonavista.
8.- Centre de repartiment d’aliments i armari solidari: Carrer 20, nau 3, 43100 Bonavista.

Descripció de les activitats desenvolupades i dels serveis prestats durant l’any:
1/ UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) “El Taller”.
Com Associació desenvolupem un projecte educatiu integral que es planteja abastir la capacitació i
l’ensenyament d’habilitats personals i socials, que contribueixi a fomentar la formació en tots els nivells
educatius i la preparació per al món laboral, desenvolupant valors i realitzant actuacions que donin
suport als joves per la seva promoció socioeducativa, laboral i personal. Així es constitueix la Unitat
d’Escolarització Compartida “El Taller” (UEC "El Taller”).
El projecte “El Taller” es concreta en cinc aules/taller en les poblacions de Torredembarra, Reus (2),
Móra la Nova i Tortosa, on són derivats alumnes des dels Instituts d'Educació Secundària amb
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problemes d'adaptació al medi escolar ordinari. Aquests menors, d'entre 14 i 16 anys, presenten
necessitats educatives especials. En general, són joves que manifesten problemes de comportament,
conductes agressives, absentisme, rebuig escolar, traces d'inadaptació social i risc de marginació
social. A les nostres Aules/Taller aquests alumnes són atesos per professionals que treballen per
obtenir la seva reinserció en el medi escolar, per que puguin acreditar l'ESO, o bé són orientats per al
seu futur laboral, iniciant-los en diferents oficis.
L'Associació socioeducativa Joventut i Vida uneix responsabilitat, esforç i programes per aconseguir un
únic objectiu: que aquests menors s'integrin a la societat en igualtat d'oportunitats. L'objectiu és que
aquests menors adquireixin l'autonomia necessària per elaborar un projecte de vida. Que siguin
capaços de viure, relacionar-se i participar en el seu entorn i en la societat. Per això treballem la
participació, l'empoderament, el desenvolupament de capacitats i les habilitats en un projecte que
desenvolupa espais i oportunitats de participació, sent el pas per a la inclusió social. No només
treballem per transformar la realitat d'aquests menors, sinó que també establim un model de relacions
transversals amb diferents organismes per sumar esforços i recursos.
Durant el curs 2015-2016 vam atendre un total de 76 alumnes derivats pel Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalunya procedents dels Instituts d'Ensenyament Secundari del territori, repartits als
cinc centres de formació.
UEC
Nº alumnes
Primer Cicle
Segon cicle
Retorn a l’Inst.
Graduat ESO

Reus

Torredembarra

Móra la Nova

Tortosa

28
14
14
1
2 (de 5)

20
10
10
0
3 (de 4)

11
4
7
2
2 (de 3)

17
11
6
0
2 (de 2)

En el curs 2016-2017 hem tingut tres novetats:
1.- En data 16 d’agost de dos-mil setze i segons consta en escriptura 1438 del protocol del Notari Martín
Garrido Melero es constitueix Unió Temporal d’Empresa subjecta al règim legal vigent i que es
denomina: UTE JOVENTUT i VIDA – CREU ROJA ALT CAMP UNIÓ TEMPORAL D´EMPRESES LLEI
18/1982” l’objecte del qual és el servei d’atenció en unitats d’escolarització compartida (UEC) per a
joves per als cursos 2016/2017 i 2017/2018.
2.- Les Unitats d'Escolarització Compartida de Tortosa i Móra la Nova queden unides en una sola Unitat
amb 25 places. Exp. 0766/16. U.E.C “El Taller” de Les Terres de L’Ebre a Tortosa i Móra d’Ebre (Lot
30). Per aquesta UEC dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre, aquest any s'ha facilitat la creació
de places d'atenció terapèutica en conveni amb els Serveis de Salut Mental (CSMIJ). Aquestes places
terapèutiques suposen un recurs dirigit a l'alumnat amb trastorns mentals greus on rebran unes hores
d'assistència d'un psicòleg clínic.
3.- L’Associació ha signat un conveni de col·laboració amb la UTE Fundació Intermèdia I Fundació
Formació i Treball, per al Centre de Noves Oportunitats al Balcó del Camp de Tarragona, dins del Marc
dels Programes de Garantia Juvenil, finançats pel Fons Social Europeu a través del SOC, per derivar
joves a aquests programes.
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2/ MENJADOR SOCIAL:
La situació econòmica que travessem al país està tenint conseqüències socials molt greus. L'atur,
l'endeutament de les famílies, i altres factors econòmics ha ocasionat que famílies, pertanyents abans a
la classe mitjana, estiguin avui al llindar de la pobresa. Així mateix, entre els sectors socials
tradicionalment més febles han augmentat els nivells de precarietat i el risc social. Els barris de Ponent
de Tarragona tradicionalment acumulen un percentatge important de persones en situació greu
d'exclusió social. Però actualment es reconeixen situacions dramàtiques desencadenades per un cúmul
de situacions encadenades, com ara la impossibilitat de trobar feina, la finalització de les prestacions
per desocupació, les retallades en les ajudes, desnonaments, problemes de salut mental,
abandonaments, separacions, maltractaments, consum de tòxics, alcoholisme, etc.
El menjador social cobreix la necessitat bàsica i un dret: l'alimentació. Brinda una correcta nutrició
creant hàbits alimentaris saludables i promou un ambient càlid on les persones en situació vulnerable es
senten acollides. Fomenta eines que faciliten la seva inserció laboral i participació en la societat. Cobrir
la seva necessitat és un vehicle per acostar-nos a elles, afegint informació, formació i afecte.
Des del seu inici al 2013, l'Administració està valorant molt positivament aquest projecte, per fer front a
l'allau de peticions rebudes. Un projecte com aquest és fonamental no solament per que cobreix les
necessitats bàsiques, si no per que a més, i gràcies a les tasques d'acollida i atenció, s'afavoreixi que
aquestes persones puguin tornar a la seva vida activa, i facilitar així la seva inserció laboral (recerca de
feina) i la seva participació social. En aquest menjador social, a dia d'avui, s'està realitzant una tasca
eficient i eficaç, de manera que per a la nostra entitat és prioritari seguir treballant per assegurar la seva
continuïtat.
Actualment, el menjador social reparteix més de 3.000 àpats mensuals, s'atén a més de 200 persones
diàriament. Els usuaris són derivats pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona i tots ells són
persones que no tenen recursos o famílies amb menors sense ajuda o amb ingressos mínims. Els
usuaris accedeixen al menjador prèvia acreditació per l'IMSST i l'enviament del corresponent informe a
la gerent del menjador.
Durant l’any 2016 s'han repartit 38.348 àpats a un total de 151 famílies, totes derivades per l’IMSST.
S’ha atès a un total de 407 usuaris que per edat i gènere es divideixen en:
228 Adults: 121 dones i 107 homes
179 Menors: 104 nens i 75 nenes
A l'estiu, a més, s’han atès a 28 nens i nenes addicionals derivats per l’IMSST en tancar els menjadors
escolars.
Finalment, destacar que durant aquest any 2016, l'Associació socioeducativa Joventut i Vida ha
mantingut oberta una línia d'Urgència Social on s'han realitzat mesures d'acompanyament i informació
als usuaris dels recursos assistencials de la zona, s'han cobert les necessitats urgents amb compres de
bolquers per adults i infants, productes d'higiene personal, detergents i llet per a lactants, a més, de
proporcionar roba i calçat a les persones derivades a aquesta línia d'Urgència Social. També s'han
impartit tallers sobre estalvi energètic, habilitats socials i recerca de feina. Les mesures
d’acompanyament han estat subvencionades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat com a
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entitat associada i inclosa en el marc del Programa Operatiu sobre ajuda alimentària del Fons d'Ajuda
Europea per a les persones més desfavorides a Espanya 2016.
Per últim, indicar que la difusió de la tasca del menjador social de l’Associació Joventut i Vida ha estat
destacada pels mitjans de comunicació ajudant en gran mesura al coneixement de la mateixa: El
lliurament del diploma al Mèrit Cívic per l'Ajuntament de Tarragona al febrer, els concerts benèfics, les
aportacions d'aliments, etc. han estat recollits pels mitjans de comunicació àmpliament. Destaquem que
TVE La 2 va gravar i va emetre el dia 16 d’octubre de 2016, un ampli reportatge de 20 minuts amb la
tasca de l’associació. (http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/buenas-noticias-tv-juventud
vida/3758758/).
L'associació disposa de pàgina web: www.joventutivida.org on a més de donar a conèixer les activitats
que es realitzen es divulguen les entitats que hi col·laboren amb aportacions al menjador. A més,
existeix un panell indicatiu a l'entrada del menjador social amb els logotips de les entitats
col·laboradores.

3/ RECUPERACIÓ I REPARTIMENT D'ALIMENTS:
Al llarg de l'any 2016 s'han beneficiat d'aquest projecte més de 69 famílies (269 persones) amb un lot de
menjar quinzenal per a tots aquells usuaris derivats des dels Serveis Socials de l'Ajuntament de
Tarragona. Des dels Serveis Socials es valoren els casos i ens comuniquen les altes, així com les
baixes (es fa seguiment de cada família de forma trimestral o semestral segons ho consideri el
treballador/a social que porta el cas).
L'horari del repartiment es duu a terme tots els dimecres de 17:00h - 18:00h.
A més s'imparteixen els següents tallers per als beneficiaris:
- Taller d'Habilitats Socials.
- Taller d'orientació per a la Inserció Laboral.
- Taller d’estalvi energètic.

4/ ATENCIÓ A PERSONES SENSE SOSTRE:
A Tarragona ciutat hi ha un bon grup d'homes i entre ells, alguna dona, que viuen als carrers, sense
ingressos, no tenen on dormir ni recollir-se en el fred de l'hivern, ni en la calor de l'estiu. S'alimenten
gràcies a entitats com la nostra, menjadors socials i de l'almoina que els van donant els transeünts. És
difícil per a ells endreçar-se, solen viure aïllats i per descomptat, marginats per una bona part dels
ciutadans que més que ajudar-los, reparen en la molèstia que ocasionen per dormir als seus portals, o
fer les seves necessitats en qualsevol lloc.
Un bon grup de voluntaris de l’Associació socioeducativa Joventut i Vida porten ja més de vuit anys
atenent a un grup d'homes i a alguna dona, per cobrir no només les necessitats bàsiques d'aquestes
persones, sinó també la seva manca afectiva i la seva necessitat de cura i atenció. El menjar es prepara
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en el menjador social i ells són els encarregats de preparar els tuppers individuals i les bosses amb pa,
pastes, iogurts, suc, i també de distribuir-los la roba que necessiten i que prèviament s'ha separat en
servei d’Armari Solidari de l’associació. S'atén cada setmana a una mitjana de 50 persones sense
sostre.
Cal esmentar també, que a l'estiu, el nombre de persones a les quals s'atén és una mica superior a la
de la mitjana de la resta de l'any, i que actualment no solament estan venint persones individuals a
recollir el menjar, sinó que també ve alguna família.

5/ ARMARI SOLIDARI:
Aquest és un projecte que porta molts anys actiu gràcies al suport de persones que ho fan possible amb
les seves donacions de roba, recolzant a famílies que no poden arribar a final de mes, i així, se'ls alleuja
la despesa necessària de la vestimenta. Durant l'any 2016 s'ha atès a una mitjana de 15 famílies
setmanalment, repartint prop de 10.000 peces de roba. Durant l'estiu s'ha elaborat un bon nombre de
paquets de roba i calçat i s'han enviat al camp de refugiats de Idomeni (Grècia), a través de l'Associació
del Rebost Solidari de Cerdanyola, juntament amb 60 matalassos donats per l'Hotel Salauris Park de La
Pineda (Tarragona).

6/ TREBALLS EN BENEFICI A LA COMUNITAT:
L'associació atén a persones que realitzen Treballs en Benefici a la Comunitat, derivats pel
Departament de Justícia i en compliment de mesures judicials. Ajuden en les tasques de recuperació i
repartiment d'aliments, en el menjador social i en les tasques de neteja i manteniment dels locals. Es
realitza el seguiment del compliment de la seva mesura judicial, i quan finalitzen es lliura en el
Departament de Justícia l'informe valoratiu final. Durant l’any 2016 han prestat mesures judicials amb
nosaltres 24 persones. Algunes d'aquestes persones s’han quedat a l’associació com a voluntaris una
vegada acabada la seva mesura judicial, i donat l'alt percentatge d'èxit en la reinserció i acolliment, el
Departament de Mesures Penals Alternatives ha presentat la nostra candidatura als premis de la CEP
2016 (Confederació Europea de Llibertat Condicional) que promou la inclusió social dels delinqüents a
través de sancions i mesures com la llibertat condicional, servei comunitari, la mediació i la conciliació
amb la comunitat.

7/ VOLUNTARIAT:
L'associació compta amb un Pla de Voluntariat amb objectius definits, que es gestiona
administrativament amb la signatura del document de compromís, l'alta en l’assegurança, l'alta en el
registre, l'emplenament de la fitxa de seguiment i l'acreditació. Es dóna a conèixer al voluntari l'entitat,
els centres, els projectes i els treballadors. Segons el seu perfil i l'activitat en la qual es va a involucrar,
és necessari una preparació prèvia i específica per part de l’associació (social, tècnica i psicològica). Al
voluntari se li assignen tasques concretes i es realitza un seguiment i avaluació. La desvinculació del
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voluntari es realitza per una decisió acordada o unilateral i/o negativa a participar en el projecte. En l’any
2016 han col·laborat amb nosaltres 42 voluntaris als diferents serveis.

Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant l’impacte
monetari i els drets i obligacions que se’n deriven per a l’associació, i concretant de quina
manera el compliment de cada conveni coadjuva al millor compliment de les finalitats
fundacionals.
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
CONTRACTE DE SERVEIS. UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA.
Exp. 0265/14: Lot M18, Lot M20, Lot U31 i Lot U35.
Exp. 0766/16: Lot 27, Lot 29 i Lot 30.
449.534,78 €
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
SUBVENCIONS A ENTITATS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS D’ATENCIÓ A LES
FAMILIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL, ESPECIALMENT AQUELLES QUE TENEN
INFANTS A CÀRREC, PER L’ANY 2016.
MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA
62.000,00 €
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS. AJUNTAMENT DE TARRAGONA
SUBVENCIÓ AL PROJECTE MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA.
38.000,00 €
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SERVEI DE CULTURA.
SUBVENCIÓ AL MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA.
7.792,00 €
FUNDACIÓ OBRA SOCIAL LA CAIXA.
“AYUDA COMEDOR SOCIAL DE BONAVISTA”.
10.000,00 €
CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO ENTRE BASF ESPAÑOLA S.L.U Y LA ASOCIACIÓN
JOVENTUT I VIDA.
MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA.
500,00 €
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COL·LABORACIÓ RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA INSTITUCIONAL PORT DE
TARRAGONA.
MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA
3.000,00 €
E.M.A.T.S.A
CONVENI PER LA COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS SOCIALS PER DONAR SUPORT A ENTITATS
DEDICADES A GARANTIR ÀPATS ADIENTS A PERSONES EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT
ECONÒMICA O EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A TARRAGONA DURANT L’ANY 2016.
MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA
2.000,00 €
SUBVENCIÓN FEAD ESPAÑA 2016. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL FONDO DE AYUDA
EUROPEA PARA LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS EN ESPAÑA 2016.
MENJADOR SOCIAL: 790,89 €
REPARTIMENT D’ALIMENTS: 548,42 €

Nombre total de beneficiaris o usuaris de les activitats o serveis que presta l'entitat, classe i grau
d'atenció que reben i requisits o circumstàncies que han de reunir per gaudir d'aquesta condició.
Total número de famílies ateses al 2016: 270
Número de persones majors de 18 anys ateses al 2016: 542
Homes: 278
Dones: 264
Número de persones menors de 18 anys ateses al 2016: 494
Total número de persones ateses al 2016: 1.036
Els menors atesos a les Unitats d’Escolarització Compartida venen derivats pel Departament d’Educació
per problemes d’adaptació al medi escolar ordinari, previ informe de l’Equip d’Adaptació Pedagògica.
Tots els usuaris del menjador social, de l’armari solidari i del repartiment d'aliments són derivats per
l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona. S'ha establert un protocol de
derivació i seguiment amb la finalitat que el servei sigui eficaç i efectiu.
Al menjador social, els usuaris reben un menjar al dia i un tupper amb el sopar per als menors que es
trobin en la unitat familiar. Els divendres també es reparteix una bossa d'aliments per al cap de
setmana. L’horari d’atenció del servei de menjador és de dilluns a divendres de 12:00 a 15:00 hores. El
servei d’acollida i assessorament és de dilluns a divendres de 11:00 a 13:00 hores.
El Repartiment d'aliments es realitza els dimecres a la tarda en horari de 17:00 a 18:00 hores. Un grup
de voluntaris treballen en l'elaboració dels paquets, i aquests s'elaboren tenint en compte el nombre de
membres de les famílies, les edats dels nens i les seves necessitats. En horari d'atenció en oficina de
16:00 a 17:00 hores, s'atén a les famílies que sol·liciten l'ajuda.
L’armari solidari reparteix les peces atenent les necessitats de les famílies. L’atenció a les persones
sense sostre es realitza els dimecres a la nit, amb un grup rotatiu de voluntaris. Quan es va iniciar

MEMÒRIA ABREUJADA 2016 – ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA JOVENTUT i VIDA

pág. 9

aquesta activitat es van mantenir reunions amb la Guàrdia Urbana de Tarragona i es va acordar com a
punts de lliurament el Camp de Mart i el barri del Serrallo a la ciutat de Tarragona. S'atenen al voltant de
50 persones sense sostre cada dimecres. Se'ls reparteix aliments i roba.
Els comptes anuals es formulen d’acord amb la vigent legislació mercantil i en especial al Codi de
Comerç i al Pla General de Comptabilitat de l’any 2007, pel que fa a principis comptables i elaboració de
comptes anuals.
Presenta els comptes anuals abreujats al no superar els límits vigents.
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de l’associació, havent aplicat les
disposicions legals vigents en matèria comptable a l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de
la situació financera i dels resultats de l’entitat, al moment del tancament de l’exercici social i fiscal
finalitzat el 31 de desembre de 2016.
Internament, la comptabilitat es porta diferenciada en dos seccions. Per un costat, es comptabilitzen les
operacions de l’Associació en general i per l’altre, es porta la comptabilitat de l’activitat de MENJADOR
SOCIAL. Aquesta última, està supervisada per auditoria externa sol·licitada per les autoritats que
subvencionen el menjador.
El detall de les dues comptabilitats es plasma en el quadre de sota;
Cuenta
113
212
216
217
218
219
260
281
400
410
430
475
476
520
552
554
570
572
600
607
621
622
623
624
625
626
628
629
631
640
642
662
678
681
700
740
755
759
778

Título de cuenta
Reservas voluntarias
Instalaciones tÚcnicas
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Fianzas constituidas a largo plazo
Amortización acumulada del inmoviliza
Proveedores
Acreedores por prestac. de servicios
Clientes
Hacienda Pública,acreedor conceptos
Organismos Seguridad Social, acreedor
Deudas a c/p con entidades de crÚdito
Cuenta corriente con otras personas y
Cuenta corriente con UTE y CB
Caja, euros
Bancos e instituc. de crÚdito c/c vis
Compras de mercaderías
Trabajos realizados por otras empresa
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independiente
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empres
Intereses de deudas
Gastos excepcionales
Amortización del inmovilizado materia
Ventas de mercaderías
Subvenciones/donaciones a la explotac
Ingresos por servicios al personal
Ingresos por servicios diversos
Ingresos excepcionales
TOTAL……………………………………….

assoc.
-29.541,78
17.630,91
1.500,00
4.236,51
14.300,00
992,59
6.244,64
-26.971,56
-3.584,11
-2.215,74
93.293,38
-10.663,01
-9.542,24
-59.022,71
2.000,00
244,22
416,10
3.612,24
60.218,46
12.674,38
5.789,20
22,00
8.534,43
283,92
6.703,01
28.060,33
2.436,59
240.789,15
75.779,53
5.965,99
550,00
6.746,77
-449.733,92
-548,42
-5.300,00
-1.900,86
0,00

comedor
-44.781,67

588,00
12.000,00
4.918,73
1.200,00
-4.230,00
-446,46
183,30
40.890,89
-2.609,22
-2.224,37
-19.785,62
9.951,96
53,29
2.915,52
121,00
9.560,44
3.890,08
1.917,28
527,49
1.521,57
235,76
6.908,80
4.042,43
760,90
76.520,92
22.246,22
941,51
360,35
2.380,00
-5.332,00
-123.582,89
-1.644,21

0,00
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En el balanç i comptes de pèrdues i guanys figuren, a més a més de les xifres de l’exercici que es tanca,
les corresponents a l’exercici immediat anterior a fi que sigui possible aquesta comparació.
Durada i àmbit territorial.
L´Associació es constitueix per temps indefinit. Desenvolupa la seva activitat a la Província de
Tarragona.
Legalització de llibres i estatus socials
Els llibres d’actes es porten en folis impresos perfectament numerats i custodiats pel secretari, signats
pels membres de la Junta Directiva.
Contingut de la memòria.
La memòria complerta, amplia i comenta els Balanços i Comptes de Pèrdues i Guanys de l¨Associació.
Aquests documents han estat redactats amb claredat per mostrar la imatge fidel del patrimoni, la
situació financera i els resultats de l’associació.
Conté aquelles INDICACIONS específicament previstes pel Codi de Comerç i les lleis per les quals es
regeixen les Associacions a Catalunya. Dits comptes anuals són ben identificats, havent-se indicat en
cada document la seva denominació, l'empresa a què corresponen i l'exercici a què es refereixen.
Els comptes anuals s'han elaborat expressant els seus valors en euros.

2. Bases de presentació dels comptes anuals.
1. Imatge fidel:
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l’associació i es presenten
d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General de
Comptabilitat, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
l'empresa.
S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat
vigent en el moment de la formulació d'aquests comptes.
2.

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.

3. Comparació de la informació
Els comptes anuals es presenten de manera comparativa amb les dades del exercici precedent.
4. No hi ha agrupació de partides.
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5. Elements recollits en diverses partides.
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de situació.
6. No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per l'adaptació de la
comptabilitat al nou Pla General Comptable.
7. Correcció d’errors
No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els comptes
anuals.

3. Aplicació del resultat.
La proposta de distribució del resultat de l’exercici 2016 es la següent:
EXERCICI
Base repartiment

2.016
Import Aplicació

Saldo pèrdues i guanys
Total

Import

-4.973,97 A Pèrdues d'exercicis anteriors
A Remanent
-4.973,97
Total

EXERCICI
Base repartiment

2.015

Saldo pèrdues i guanys

38.363,01 A Reserves
A Remanent
Total 38.363,01

Import Aplicació

-4.973,97
-4.973,97

Import

38.363,01
Total 38.363,01

4. Normes de registre i valoració
1. Immobilitzat intangible:
Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren al
seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per
deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.
L’associació reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests actius
amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament
d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en
exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials.
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Propietat industrial
S'han comptabilitzat en aquest concepte les despeses de desenvolupament capitalitzades ja que s'ha
obtingut la corresponent patent o similar. S'ha inclòs el cost de registre i formalització de la propietat
industrial (i els imports per l'adquisició a tercers dels drets corresponents).

Aplicacions informàtiques
Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes informàtics bàsics en
la gestió de l’associació es registren a càrrec de l'epígraf “Aplicacions informàtiques” del balanç de
situació.
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats de
l'exercici en que s'incorren.

2. Béns integrants del patrimoni cultural:
No hi han béns d’aquest tipus en l’epígraf del balanç.
3. Immobilitzat material:
a. Cost
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició.
Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament dels projectes
d'instal·lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació de
l'actiu per al seu ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del bé
exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva
vida útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint el
principi de l'import, com cost de l'exercici en què s'incorren.

b. Amortització
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual van ser
projectats.
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys el seu
valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions
tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització.
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida al
compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels
anys de vida útil estimada, com terme mitjà, dels diferents elements:
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Anys de vida útil estimada
Instal·lacions tècniques i maquinària

8-10 anys

Mobiliari i estris

8-10 anys

Equips informàtics

3- 5 anys

Altre immobilitzat immaterial

5-10 anys

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada balanç.
Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles
En la data de cada balanç de situació, l’associació revisa els imports en llibres dels seus actius materials
i intangibles per a determinar si existeixen indicis de que aquests actius hagin sofert una pèrdua per
deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula amb
l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si l'hagués). En cas que l'actiu
no generi fluxos d'efectiu que siguin independents d'altres actius, l’associació calcula l'import
recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.
L'import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d'ús. A
l’avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos d'efectiu estimats s'han descomptat al seu valor actual utilitzant
un tipus de descompte abans d'impostos que reflecteix les valoracions actuals del mercat pel que fa al
valor temporal dels diners i els riscos específics de l'actiu per al qual no s'han ajustat els futurs fluxos
d'efectiu estimats.
Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora d'efectiu) és inferior al seu
import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) es redueix al seu import recuperable.
Immediatament es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com despesa.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor és reverteix posteriorment, l'import en llibres de l'actiu
(unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada del seu import recuperable, però de tal
manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no
haver-se reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en
exercicis anteriors.
Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com ingrés.
4. Inversions immobiliàries
Els terrenys o construccions que l'empresa destina a l'obtenció d'ingressos per arrendaments o els
quals posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues a través de la seva alienació s'han inclòs en l'epígraf
“inversions immobiliàries”.
L´Associació no té cap inversió que es tingui d'incloure a aquesta classificació.
5. Arrendaments
Es comptabilitzen pel seu valor net lliure d’IVA que es carrega en un compte diferenciat per a informació
de l’administració de l’associació.
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6. Permutes
L’associació no té cap permuta.
7. Instruments financers.
Préstecs i partides a cobrar
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestacions de
serveis per operacions de tràfic de l'associació. També s'han inclòs aquells actius financers que no
s'han originat en les operacions de tràfic de l'associació i que no sent instruments de patrimoni ni
derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.
Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la
transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat
directament atribuïbles.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant al compte de pèrdues i
guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l' interès efectiu.
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments
de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a
resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En
el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades per la
deterioració que hagin experimentat.
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument
financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida
romanent.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l' import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament
del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu
recuperables.
Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats
En aquesta categoria s'han inclòs els actius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un
contracte principal no derivat i un derivat financer i altres actius financers que l'empresa ha considerat
convenient incloure en aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial.
S'han valorat inicialment pel seu valor raonable. Els costos de transacció que ha estat directament
atribuïbles s'han registrat en el compte de resultats. També s'han registrat en el compte de resultats les
variacions que s'hagin produït en el valor raonable.
Actius financers disponibles per a la venda
En aquesta categoria s'han inclòs els valors representatius de deute i instruments de patrimoni d'altres
empreses que no s'han inclòs en cap altra categoria.
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S'ha valorat inicialment pel seu valor raonable i s'han inclòs en la seva valoració inicial l' import dels
drets preferents de subscripció i similars, que s'han adquirit.
Posteriorment aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduir els costos de
transacció en els quals han d'incórrer per a la seva alienació.
Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el patrimoni net.
Les diferents categories de passius financers són les següents:
Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i
serveis per operacions de tràfic de l'associació i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un
origen comercial.
Passius a valor raonable amb canvis en el compte de resultats
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un
contracte principal no derivat i un derivat financer i altres passius financers que l'empresa ha considerat
convenient incloure dintre d'aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial.
S'han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la transacció. Els costos de transacció
que ha estat directament atribuïbles s'han registrats en el compte de resultats. També s'han imputat al
compte de resultats les variacions que s'hagin produït en el valor raonable.
Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o s’hagin cedit els drets
contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer sent necessari que s’hagin transferit de manera
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Un cop s’ha donat de baixa l’actiu, el guany o la pèrdua sorgida d’aquesta operació formarà part del
resultat de l’exercici en el qual aquesta s’hagi produït.
En el cas dels passius financers l’empresa els dona de baixa quan l’obligació s’ha extingit. També es
dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d’instruments financers amb condicions
substancialment diferents.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada inclosos els costos
de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys.
Inversions en empreses del grup, multigrup i associades
Aquest tipus d'inversions s'han valorat inicialment pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció que li han estat directament atribuïbles.
Posteriorment aquestes inversions s'han valorat pel seu cost menys l' import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament.
Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents categories
d'instruments financers.
Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han
reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels interessos s'ha
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utilitzat el mètode de l' interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a
rebre'l.
8. Existències
No es comptabilitzen existències als estats financers de l´Associació. La quasi totalitat dels productes
que es troben en stocks al tancament de l’exercici corresponen a aliments donats i de molt ràpida
utilització.
9. Impost sobre beneficis
L’associació no registra cap càrrec per quota d’impostos sobre societats donat que els resultats positius
en el compte de pèrdues i guanys no son tributables.
10. Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es
produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 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 els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal
pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable.
11. Provisions i contingències
Els comptes anuals de l’associació recullen totes les provisions significatives en les quals és major la
probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generin
obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les
conseqüències del succés que les motiven i són estimades en ocasió de cada tancament comptable.
S'utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes.
Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o
disminueixen.
12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
No existeix cap partida que hagi de ser inclosa en el document a banda de la informació mediambiental
prevista en la resolució del 25 de març de 2002 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de comptes
(BOE número 81, de 4 d’abril de 202).
13. Depeses de personal
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o
voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o
havers variables i les seves despeses associades.
No existeix cap remuneració a llarg termini en forma de prestació definida gestionada internament i no
es reconeix cap passiu en aquest concepte.
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14. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament
imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una
base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o
inversió objecte de la subvenció.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com passius de
l'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
Es presenten netes un cop deduït el valor de l'Impost diferit.
El detall de la subvenció està explicat en la nota 13 de la memòria.
15. Transaccions entre parts vinculades
L’associació no pertany a cap grup de societats les quals puguin afectar a la seva activitat i les decisions
diàries de l’associació.

5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
5.1

Immobilitzat material

Les partides que componen l'immobilitzat material de l’associació, així com el moviment de cadascuna
d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent:
EXERCICI 2016
Cost d'adquisició
VALORS HISTORICS
Descripció comtpe
Instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips per processos d' informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Total

Saldo
2.015
14.893,80
1.500,00
4.236,51
24.800,00
3.044,54
48.474,85

Total

Saldo
2.015
8.290,65
435,60
2.389,89
10.608,65
350,00
22.074,79

Amortització acumulada
VALORS HISTORICS
Descripció comtpe
Instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips per processos d' informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material

Altes
2.737,11
588,00
1.500,00
2.866,78
7.691,89

Altes
2.115,71
375,00
788,38
4.869,53
978,15
9.126,77

Baixes

Traspassos

0,00

Baixes

0,00

Traspassos

0,00

0,00

total neto

Saldo
2.016
17.630,91
1.500,00
4.824,51
26.300,00
5.911,32
56.166,74

Saldo
2.016
10.406,36
810,60
3.178,27
15.478,18
1.328,15
31.201,56

24.965,18

EXERCICI 2015
Cost d'adquisició
VALORS HISTORICS
Descripció comtpe
Instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips per processos d' informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Total

Saldo
2.014
14.893,80
1.500,00
4.236,51
24.800,00
3.044,54
48.474,85

Total

Saldo
2.014
6.503,43
60,61
1.751,59
6.108,69
0,00
14.424,32

Amortització acumulada
VALORS HISTORICS
Descripció comtpe
Instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips per processos d' informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material

Altes

0,00

Altes
1.787,22
374,99
638,30
4.499,96
350,00
7.650,47

Baixes

Traspassos

0,00

Baixes

0,00

Traspassos

0,00

total neto

0,00

Saldo
2.015
14.893,80
1.500,00
4.236,51
24.800,00
3.044,54
48.474,85

Saldo
2.015
8.290,65
435,60
2.389,89
10.608,65
350,00
22.074,79

26.400,06
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6. Inversions immobiliàries
Les partides que componen les inversions immobiliàries de l’associació, corresponen principalment a
locals i altres actius immobiliaris arrendats a tercers, l´Associació no té aquest tipus d'inversions.

7. Béns del patrimoni cultural
L’associació no té aquest tipus de bens.

8. Immobilitzat intangible
L’associació no té immobilitzacions intangibles.

9, Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Els arrendaments dels locals son els següents:
OFICINA BONAVISTA
UEC MORA D´EBRE
UEC TORTOSA
UEC TORREDEMBARRA
UEC REUS
Comedor Social
Copiadora Xerox
TOTAL ARRENDAMENTS

4.235,00
5.724,00
11.700,00
15.972,00
23.232,00
8.713,44
202,46
69.778,90

C/ Cuatro - Baixos
C/Mossen Cinto Verdaguer
C/Juan Sebastian Elcano
Carrer Montferri
Son dos Naus llogades
Carrer Once.
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10. Actius financers
Els actius financers s’han classificat, segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en l’associació.
INTRUMENTS FINANCERS A LlARG TERMINI
INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Instruments de patrimoniValors representatius de deutes Credits derivats i altres Instruments de patrimoni
Valors representatius de deutes
Credits derivats i altres
2.016
2.015
2.016
2.015
2.016
2.015
2.016
2.015
2.016
2.015
2.016
2.015

VALORS HISTORICS
Actius financers mantingut
a negociar
Actius financers a cost amortitzat
fins al venciment
Actius financers a cost
Total

0,00

0,00

7.444,64
7.444,64

8.544,64
8.544,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
2.016

Total
2.015

0,00

0,00

0,00
0,00
136.897,88 146.991,32 144.342,52 155.535,96
0,00 136.897,88 146.991,32 144.342,52 155.535,96

11. Passius financers
Els passius financers s’han classificat, segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en l’associació. El valor en llibres de cada una de les
categories es el següent:
INTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit
Obligacions i altres valors
Derivats i altres Deutes amb entitats de crèdit
Obligacions i altres valors
Derivats i altres
2.016
2.015
2.016
2.015
2.016
2.015
2.016
2.015
2.016
2.015
2.016
2.015

VALORS HISTORICS
Passius financers a cost amortitzat

68.856,37

69.592,99

31.101,85

40.387,07

68.856,37

69.592,99

31.101,85

40.387,07

Total
2.016

Total
2.015

99.958,22 109.980,06

Passius financers mantinguts a negociar
Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
99.958,22 109.980,06
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12. Fons propis
Segons el que determinen els estatuts de l´Associació.

Article 32
Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.
Article 33
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les subvencions oficials o particulars
b) les donacions, les herències o els llegats
c) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
EXERCICI

2.016

VALORS HISTORICS
Descripció compte
Reserves voluntàries
Romanent
Resultats negatius d'exercicis anteriors
Resultats de l'exercici
Total

EXERCICI

Altes

-4.973,97
-4.973,97

Baixes

0,00

Traspassos
64.614,12
-23.883,62
-38.363,01
2.367,49

Saldo
2.016
74.323,45
0,00
0,00
-4.973,97
69.349,48

2.015

VALORS HISTORICS
Descripció compte
Reserves voluntàries
Romanent
Resultats de l'exercici
Total

13.

Saldo
2.015
9.709,33
23.883,62
0,00
38.363,01
71.955,96

Saldo
2.014
9.709,33
30.085,62
-6.202,00
33.592,95

Altes

38.363,01
38.363,01

Baixes

0,00

Traspassos
-6.202,00
6.202,00
0,00

Saldo
2.015
9.709,33
23.883,62
38.363,01
71.955,96

Subvencions, donacions i llegats

L’associació ha rebut aquestes subvencions en el exercici 2016:
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SECTOR PÚBLIC.
SUBVENCIONS A ENTITATS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS
D’ATENCIÓ A LES FAMILIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL,
ESPECIALMENT AQUELLES QUE TENEN INFANTS A CÀRREC, PER L’ANY 2016.
MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA
62.000,00 €
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS. AJUNTAMENT DE TARRAGONA
SUBVENCIÓ AL PROJECTE MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA. SECTOR PÚBLIC.
38.000,00 €
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DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SERVEI DE CULTURA. SECTOR PÚBLIC.
SUBVENCIÓ AL MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA.
7.792,00 €
FUNDACIÓ OBRA SOCIAL LA CAIXA. SECTOR PRIVAT.
“AYUDA COMEDOR SOCIAL DE BONAVISTA”.
10.000,00 €
CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO ENTRE BASF ESPAÑOLA S.L.U Y LA
ASOCIACIÓN JOVENTUT I VIDA. SECTOR PRIVAT.
MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA.
500,00 €
COL·LABORACIÓ RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA INSTITUCIONAL PORT
DE TARRAGONA. SECTOR PÚBLIC.
MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA
3.000,00 €
E.M.A.T.S.A
CONVENI PER LA COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS SOCIALS PER DONAR SUPORT
A ENTITATS DEDICADES A GARANTIR ÀPATS ADIENTS A PERSONES EN SITUACIÓ
DE PRECARIETAT ECONÒMICA O EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A TARRAGONA
DURANT L’ANY 2016. SECTOR PRIVAT.
MENJADOR SOCIAL A BONAVISTA
2.000,00 €
SUBVENCIÓN FEAD ESPAÑA 2016. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL FONDO
DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS EN ESPAÑA
2016. SECTOR PÚBLIC.
MENJADOR SOCIAL: 790,89 €
REPARTIMENT D’ALIMENTS: 548,42 €
DONACIONS PARTICULARS. SECTOR PRIVAT. MENJADOR SOCIAL.
4.332 €.

14.

Situació fiscal
14.1 Impost sobre beneficis
L’associació no tributa per aquest impost en el referent a l’activitat
específica de l’associació. Si estaria obligada a tributar per activitats que
no estiguessin dintre del objectiu social. No és el cas en l’any 2016.
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14.2 Altres tributs
L’associació es troba al corrent dels impostos que és meriten per la seva
activitat. No es coneixen incidències fiscals o contingències per aquests
conceptes.

15. Ingressos i despeses
15.1 Les partides que s'inclouen en l'epígraf “Aprovisionaments” són
els següents:
VALORS HISTORICS
Descripció compte
Compres de Mercaderies
Treballs realitzats per altres empreses
Total

Saldo
2.016
6.527,76
121,00
6.648,76

Saldo
2.015
11.430,05
800,00
12.230,05

15.2 Les partides que s'inclouen en l'epígraf “Despeses de personal”
són els següents:
VALORS HISTORICS
Descripció comptes
Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l'empresa

Saldo
Saldo
2.016
2.015
317.310,07 289.054,96
98.025,75
93.359,41
Total 415.335,82 382.414,37

15.3 Les partides que s'inclouen en l'epígraf “Altres despeses
d'explotació” són els següents:
VALORS HISTORICS
Descripció compte
Serveis exteriors
Altres tributs

Saldo
Saldo
2.016
2.015
150.889,58 156.599,80
3.197,49
4.865,08
Total 154.087,07 161.464,88

16. Provisions i contingències
L’associació al tancament del exercici no tenia cap provisió ni contingència ni cap risc. Els
administradors estimen que en el cas que hi hagués alguna no tindrien efecte significatiu a
aquests comptes anuals.
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17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries.
Tots els actius que es detallen al immobilitzat material son destinats al compliment dels fins
estatuaris. Tots són de nova adquisició no sent originaris de la dotació fundacional.
ELEMENTS PATRIMONIALS DEST. A FINALITATS ESTATUTARIES - ASSOCIACIÓ
INSTALACION ELECTRICA NAVES REUS
INSTALACION FALSOS TECHOS NAVES REUS
INSTALACIONES ELECTRICAS NAVE MORA LA
INSTALACION TABIQUE MORA LA NOVA
INSTALACION TABIQUE TORTOSA
MOBILIARIO DESPACHOS REUS
ORDENADORES (4)
ORDENADORES VOSTRO 260 MT
10 ORDENADORES SEGUNDA MANO
FURGONETA PEUGEOT BOX T-1466-BB
FURGONETA VANETTE CARGO T-1657-AN
MERCEDES VITO 3577-BGX
MERCEDES 110D SS-7706-AW
FURGONETA FIAT ULISSES T-3583-BB
TELEFONO MOVIL

TOTAL ACTIU

6.052,80
8.841,00
1.379,25
680,99
676,87
1.500,00
1.854,73
1.381,78
1.000,00
4.000,00
800,00
5.500,00
2.500,00
1.500,00
992,59

A.A.I.M. INST. ELECTRICA NAVES REUS

A.A.I.M. DESPACHOS REUS

A.A.I.M. ORDENADORES

A.A.I.M. VEHICULOS

A.A.I.M. OTROS INMOBILIZADOS

38.660,01

TOTAL AMORTITZACIO
NET

-10.406,36

-810,60

-3.028,27

-12.478,18

-248,15

-26.971,56
11.688,45

ELEMENTS PATRIMONIALS DEST. A FINALITATS ESTATUTARIES - COMEDOR SOCIAL.
PORTATIL ASUS L502MA-XX044D
ORDENADOR MSI AIO ADORA20
FURGONETA FORD TRANSIT MAT.6879GMZ
OTRO INMOBILIZADO MATERIAL
FRIGO TABLE CON CONGELADRO A+
CONGELADOR ARCON 400L
DUCHA PLEX MODELO CAÑO 8314
PICA INOX AMB AIXETA PEDAL

TOTAL ACTIU

229,00 A.A.I.M. ORDENADORES
359,00
12.000,00 AM. ACUM. TRANSPORTES
3.044,54
150,00
359,00 AM. ACUM. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
666,41
698,78

17.506,73 TOTAL AMORTITZACIO
NET

-150,00
-3.000,00

-1.080,00

-4.230,00
13.276,73

18. Fets posteriors al tancament.
No existeixen fets posteriors de caràcter significatiu

19. operacions amb parts vinculades
L’associació no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra prestació a llarg termini, i
tampoc s'han registrat indemnitzacions per acomiadament de membres de la junta, solament
perceben dietes per concepte de desplaçaments
Els administradors de l´Associació no han portat a terme durant l'exercici operacions alienes al
tràfic ordinari o que no s'hagin realitzat en condicions normals de mercat amb la societat.
L´Associació no ha efectuat durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap crèdit i als membres
de la junta rectora.

20. Altra informació.
Nombre d’empleats
Durant l’exercici 2016 el nombre de treballadors ha estat de 18 persones als tallers d’Educació i
4 persones al menjador social. Al any anterior 21 treballadors.

