
Generalítat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Referéncia: 21984 / 2017 (VMB)

Assumpte; Rendició de comptes

Reg. sortida: 0547/17203/2017

Data reg. sortida: 26/09/2017 9:30:00

Sra. Nativitat Veraguas Aguilera

Dones amb Empenta

Carrer del Oíos , 42, 2n

08700 Igualada

(Ancla)

Senyora,

En relació amb la rendició de comptes corresponent ais exercicis 2015 I 2016, de

rassociacló declarada d'utilitat pública Dones amb Empenta (núm. 19147), us faig avinent

que, d'acord amb alió que preveu l'article 6.2 del Reial decret 1740/2003, de 19 de

desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública s'ha comprovat

l'adequació de la documentació presentada a la normativa vigent.

Per aixó, i de conformitat amb l'article esmentat anteriorment, us comunico que s'acorda

el dipósit de l'esmentada documentació en el Registre d'Associacions, a efectes de

constancia i publicitat.

Atentament,

Cap del Servei de Supervisió i Protectorat

Víctor Vallés Celada

Barcelona, 22 de setembre de 2017

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
http:/4usticla.gencat.cat
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Document B07S8530h63g99b

Document electrónic administratiu garantit amb signatura electr&nica amb certificats de rAgéncía Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
actes administratius i de les manifestadons de voluntat en suport informátic del Registre Electrónic de la
Direcdó General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justída de la Generalítat de Catalunya'.*
Aquest document es pot consultar a la web http'7/justida.gencat.cat/documentsentitats
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Revisió deis comptes d'una associació declarada d'utilitat pública

Dades d'ídentificació de la persona sol-licitant

Nom (*)

NATIVITAT

Primer cognom (*)

VERAGUAS

Segon cognom

AGUILERA

Tipus d'identificació (*)

^ DNI □ NIF □NIE □ Passaport □ Altres (especifíqueu-los)
Número d'identificació (*)

46589540

Cárrec que ocupa a l'entitat
President

Dades relatíves a Ies notifícacions

Adrega de correu electrónic

teresa@gestiorambla2.com En el cas que autorilzeu que els actes adminisíratius de tr^it
US siguin notificats per correu'electrónic, marqueu la caseiía U

Adrela de correu ordinarí (empleneu aquest apartat encara que hágiu emplenat l'anterioi)
Tipus de via (*)

Carrer

Nom de la via (*)

DEL CLOS

Número (")

42

Bloc Escala Pis

2

Porta

Provincia

Barcelona

Codi postal (*) Població (*)
08700 Igualada

Teléfon (*)

938045482

Número de fax

Dades d'identificació de Tentitat jurídica

I  jacadémia ^associació I jcol leqi professional [~] federadó I I fundació I I Centre de Mediadó de Dret Privat

Lloc d'inscripció (*) Barcelona □ Girona □ Lleida □ Tarragona □ les Terres de l'Ebre
Nom n

ASSOCIACIÓ DONES AMB EMPENTA

CIF

G61266649

Número d'inscripdó (')

19147

Adrega de Tentitat
Tipus de via

Carrer

Número

42

Provincia

Barcelona

Teléfon

938045482

URL wreb

www.dae.cat

Nom de la via

DEL CLOS

Bloc Escala Pis

2

Porta

Codi postal

08700

Població

Igualada

Número de fax Adrega electrónica
donesambempenta@dae.cat
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Tramiten impon en euros
rn inscripció de la constitucló d'una associadó

I  I Declaració d'utiíitat pública

I  I Modíficació d'estatuts d'una associadó

r~| Inscripdó deis órgans d'una assodadó

[~j Lliurament de fotocópies deis comptes anuals

I  I Certificadó de dades registráis d'una assodadó

I  I Notes simples i cópies certificades

1^ Revisió deis comptes d'una assodadó dedarada d'utiíitat pública

I  I Emissió de ilistats

Q Inscripdó d'una delegadó d'una assodadó estrangera

r~| Transformadó d'una assodadó en fundadó 109.20

I  I Altres:

98,30

32.80

16.40

21.85

21.85

109.20

10.95

Observacions

Avís /

Els ¡mports de Ies taxe&que genera aquesta sol-licitud serán válids fins a rexercici següent de l'any en
curs

Localitat / Data
Igualada ¿yT// 29/06/2017
Signatu

comporta el pagament d'una taxa, cal que la pagueu abans de presentar la sollicitud ai Departament de Justicia.



SÍTR Generalitat de Catalunya
allJs Departament de Justicia

Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Dades de i'entitat

Nom

ASSOCIACIÓ DONES AMB EMPENTA

Número d'inscripció
19147

Dades personáis
Nom i cognoms
NATIVITAT VERAGUAS AGUILERA

NlF/passaport

46589540

Adrega

Carrer DEL CLOS, 42

Pis 2

08700 Igualada (Barcelona)

Informació del serve!

Servei Revisió deis comptes d'una associació declarada d'utilitat pública

Número de sol-licitud

30000261910

Informació económica

Concepte

Taxa per revisió deis comptes d'una associació declarada d'utilitat pública

Import (€)

109,20

Total a pagar 109^20 (€)

Codi de procediment de recaptació CPR: 9050794

Emissor Referencia Identificador

00811001-020 3000026191026 000049

Import (€)

109,20

Abans de fer el pagament comproveu que les dades siguin correctes.
El pagament es pot fer ais caixers automátics Servicaixa o per internet, mitjangant l'opció de pagaments en
linia del web de CaixaBank. Cal conservar el resguard justificatiu del pagament com a comprovant.

Cópia per a rAdministració
Tallar per línia de punts

Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
I d'Entitats Jurídiques

9050700811001020300002619102600004900000109200

Departament de Justicia

Nom i cognoms

NATIVITAT VERAGUAS AGUILERA

Adrepa (Tipus de vía, nom. número, codi postal I població)
Carrer DEL CLOS, 42

Pis 2

08700 Igualada (Barcelona)

Concepte

Taxa per revisió deis comptes d'una associació declarada d'utilitat pública

NlF/passaport

46589540

Teléfon

938045482

Import (€)

109,20

Codi de procediment de recaptació CPR: 9050794

eiki " Emíssora
!  . 00811Ó01-020

Cópia per a i'entitat financera

ftefét^nclai ^
300002619X026

Identificador

000049

Import

EUR*»*109,20
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CERTIFICACIÓ D'ACORD DE L'ASSEMBLEA GENERAL

Maria Concepdó Garrido Martínez, secretaria de l'Assoclació Dones amb Empenta, inscrita amb

el número 19.147 en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats

Jurídiques,

CERTIFICO:

1. Que en data 20 de juny de 2017 i a Igualada es va reunir l'Assemblea General Ordinaria de

Sócies, degudament convocada per la presidenta Nativitat Veraguas Aguilera, d'acord amb els

estatuts de rAssociació, amb el següent ordre de! dia:

A- Aprovacló deis comptes anuals de rexercicí 2016

B- Aplicació del resultat.

2. Que a l'esmentada reunió van concórrer un nombre de 5 associades, en segona

convocatoria, amb quorum suficient, d'acord amb els estatuts de l'Associació.

3. Que l'Associació pot formular comptes de forma simplificada peis següents motius: l'import

de l'actiu és de 504.062,87 euros, el volum d'ingressos per les activitats és de 512.248,68 euros

I té 22 treballadores (incloent Ies UTE).

4. Que els comptes anuals han estat formulats per la Junta Directiva de l'entitat en data 1 de

juny de 2017 i signats per la presidenta i secretaria.

5. Que la Junta Directiva que va formular els comptes es compon de les persones següents:

DNI CARREC

V^IVITAT VERAGUAS AGUILERA

NOMENAMENT

46.589.540-G Presidenta 12/12/2014

: CONCEPCIO GARRIDO MARTÍNEZ 46.658.512-E Secretaria 12/12/2014

f^OLORES MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 46.582.003-B Tresorera 12/12/2014

6. Que els comptes anuals no han estat auditats.
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7. Que per unanimitat, amb el vot favorable del 100% de les persones presents, es van adoptar els
acords següents;

- Aprovar els comptes anuals de rexercici 2016, tancat el 31 de desembre de 2016.

- Aplicar el resultat en els termes següents:

Excedent de rexercici 2016 50.880,21 euros

a

Romanent 50.880,21 euros

1, perqué així consti, expedeíxo la present certificació.

La secretaría

(Signatura)

omb empento
/g-61266«4?I • IGUALADA

Barcelona, 20 de juny de 2017
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Associació DONES AMB EMPENTA

NIF:G-61.266.649

Número d'inscripció: 19.147

COMPTES ANUALS A 31 DE DESEMBRE DE 2016

dones
G-612
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rONTÍNHIIT

Balanfos simpliflcats a 31 de desembre de 2016 i 2015

Coinptes de resultáis simpliflcats de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 i 2015

Estat de canvis del patrimoni de rexercici finalitzat el 31 de desembre de 2016

Memoria simplificada de l'exercici 2016

dones rmorv

G-6,266^,g[/?SSa



ASSOCIACIO DONES AMB EMPENTA

doe
ojvi erx

NIKj G-61 .266.649

Balanfos simplificats a 31 de desembre de 2015 i 2016
(Euros)

Notes de
Notes de In

mcmúria
ACTIU la

memoria

2015 2016 PATRIMONI NET 1 PASSIU 2015 2016

A) ACTIU NO CORRENT 68.239J1 68.655.72 A) PATRIMONI NET

A-I) Fons propis

402309.00 453389,21

9 402.509,00 453389,21

I. tminobiliiznt malerínl 1.712,98 3.433.58 1. Escedcnis d'eacrcicísanleríors 373300,35 402.509,00

I. Inversions rmanceres a llarg lennini 66.52603 65.222.14
II.ExcedenIs penilenlsd'nplícacióen aclivitals

rslntiiláries

II. Exeedeni de rexerciei

12.628,82

16379,83

0

50380.21

B) ACTIU CORRENT
424J68.17 435.407,15

B) PASSIU CORRENT
90.098,48 50.673.66

L Usuarú. paCrocinadors i dculan de lesactivilats

i allres comples a cobrar
7 111.078,92 133.616.58

1. Deules a cutí lermini

1. Altres deules a cunlermini

Si 10 43.785,02

43,785.02

10.000,00

10.000.00

1. Usuaris 1 deulors per vendes iprestació de servéis 64.271.41 89.429.60

2. Palrocmadors 27.660.00 5.532.00 1!. Credilors per aelivilals i allres comples apagar 8 46313,46 40.673,66

3. Personal 1. Credilors varis 21.924.73 17.905,62

4. Aclius per impost correnl i allres crédits amb les
Administracions Publiques ll.a 19.147.51 38.492.58 2. Personal (rcmuncracions pendents de pagameni)

3. Passiusper impost correnl i altres deules amb Ies M.a

603.64

23,785.09

0,42

22,767.62

II. Invtrsions íinanceresa curi lennini

III. Períodincacions a ciin lermini 569.79 S8IA8

IV. Efecllu i allres aclius ilqiiiilseqiiivalenls 312.719,46 301.208,89

TOTAL ACTIU (A+B) 492.607,48 504.06237 TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU (A+B) 492.607,48 504.06237

dones
G-612G6e

nto

• IGUALADA



ASSOCIACIO DONES AMB EMPENTA

da0
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NIF: G-61.266.649

Comptes de resultáis simplificats corresponents a Texercici acabat el 31 de

desembre de 2015 i 2016

(Euros)

Notes de

la 2015 2016

(Deure) Haver memoria

1. Ingrcssos per Ies activitnts 478.142.46 512.248,68

a) Vendes i prestacions de servéis 395.387,48 400.535,08

b) Subvencions, donacions i altres ingresaos lO.a 82.754,98 111.713,60

2. Aprovisionamcnts 12.b -49.145,58 -40.038,75

3. Despcscs de personal 12.a -352.966.17 -350.939.58

4. Altres despeses d'explotació -60.273.75 -69.698,73

a) Servéis exteriors

a. 1) Arrendaments i cánons
-59.387.07 -69.195,20

6 -3.753,56 -3.818,63
a.2) Reparacions i conservació

-3.814,34 -3.990,63
a.3) Servéis professionals indepciidenis

-26.212,87 -35.294,03
a.4) Primes d'assegurances

-1.282.05 -1.406,58
a.5) Servéis bancaris

-2.911,87 -1.751,59

a.6) Publicitat, propaganda i relacions publiques
-883,19

a.7) Subministramems -7.345,31 -6.417,93

a.8) Altres servéis -14.067,07 -15.632,62

b) Tribuís -886,68 -503,53

5. Amoríítzació de rimmobílitzat 5 -831,47 -1.110,16

6. Altres resultats 12.C I.0I5.32 140,83

I) RESULTAT D'EXPLOTACIO (1+2+3+4+5+6) 15.940,81 50.602,29

7. Ingressos financers 647.91 277,92

8. Despcscs fínaiicercs -8,89

II ) RESULTAT FINANCER (7+8) 639,02 277,92

III ) RESULTATS ABANS DTMPOSTOS^(l4-n) 16.579,83 50.880,21

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI (Uí) 16.579.83 50.880^1

s  erripenCQ
e-6l26^9l IGUALADA
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ASSOCTACTO DONES AMB EMPENTA

NIF: G-6I.266.649

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a Texercici acabat el 31 de

desembre de 2016

(Euros)

Excedente

exercicis

anteriors

Excedente

pendente de
destinar a les

finalitats

estatutáriee

Excedent de

rexercici TOTAL

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014 319.768,15 66.161,02 385.929,17

[. Aiustamenls per canvis de criteri 2014 i anteriors

II. Aiustaments per errors 2014 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015 319.768,15 66.161,02 385.929,17

i. Excedent de i'exercici 16.579.83 16,579,83

II. Total inóreseos i despeses reconequts

ill. Operacions de patrimoni net

1. Auqments de fons dotacionais/socials/especials

2. M Reduccions de fons dotacionai/socials/especiaís

3. Conversió de passius financers en patrimoni net

4. Aitres aportacions

iV. Aitres variacions del patrimoni net 53.532,20 12.628,82 -66.161,02

C.SALDO, FINAL DE L'ANY 2015 373.300,35 12.628,82 16.579,83 402.509,00

i. Aiustamenls per canvis de criteri 2015 i anteriors

il. Aiustaments per errors 2015 i anteriors

D. SALDO AJUSTAT. INICI DE L'ANY 2016 373.300,35 12.628,82 16.579,83 402.509,00

i. Excedent de i'exercici 50.880,21 50.880,21

il. Total inqressos i despeses reconequts

ili. Operacions de patrimoni net

1. Auqments de fons dotacionals/socíais/especials

2. Í-) Reduccions de fons dotacional/socials/esoecials

3. Conversió de passius financers en patrimoni net

4. Aitres aportacions

IV. Aitres variacions del patrimoni net ^  29.208,65 -12.628,82 -16,579,83

E. SALDO, Fl NAL DE L'ANY 2016 402.509,00 50.880,21 453.389,21

dones
G-612¿66'

b empento
9-igualada
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MF-MORÍA F.XFRnrT 2016

1. NATURALESA IACTIVITATS PRINCIPALS

L'associació DONES AMB EMPENTA (d'ara endavant I'Entltat) es va ¡nscriure a

Barcelona el 19 de febrer de 1997. Es troba inscrita en el Registre d'Associacions de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el
número 19.147, i va ser declarada d'utilitat pública el 26 d'abril del 2011.

L'Entitat es troba subjecte a la Ilei 4/2008, de 24 d'abril, del Ilibre tercer del Codi Civil de
Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

L'Entitat és una organització no lucrativa els fms de la qiial són:

• Combatre la discriminació vers les dones i nenes en totes les seves manifestacions.

• Eradicar la violéncia masclista.

• Oferir espais de trobada, de reflexió i d'intercanvi de totes i per a totes les dones.

• Donar suport a les iniciatives de les dones.
• Promoure la participació de les dones en el teixit associatiu.

• Recollir les iniciatives de grups de dones i treballar conjuntament amb i per les
dones.

• Atendré ladiversitat de cob lectius femenins i les seves necessitats.

Per aconseguir les seves finalitats, l'associació pot realitzar les activitats següents:

• Promoure les accions necessáries per fer efectiva la igualtat de génere.

• Oferir informació, assessorament i suport a dones i noies.

• Oferir atenció especialitzada en situacions de violéncia masclista per a les dones i
llurs filis i filies, així com la recuperació del dany sofert.

• Accions de foment de les polítiques d'igualtat de génere.

• Accions de sensibilització i prevenció de la igualtat de tráete i d'oportunitats entre
els géneres.

• Accions de sensibilització i prevenció de la violéncia masclista.
• Accions de formació a professionals i a la població.

• Acció comunitaria i treball en xarxa en situacions de discriminació de génere i
violéncia masclista.

• Activitats lúdiques i culturáis per a dones.

En queda exclós tot ánim de lucre.

2. BASES DE PRESENTACIO DE LA INFORMACIO ECONOMICO-FINANCERA

a) Imatge fidel

La informació económico-finiera s'ha preparat a partir deis registres comptables de
l'Entitat, i es presenten básje^ient seguint l'establert en el Decret 259/2008, de 23 de
desembre, peí qual s'apro^ el Pía de Comptabilitat de les fundacions i les associacions

dones^^ÓjHb «mpenco
G.6Í266649-^tGUALADA
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MF.MORf A F.yF.RrirT 2016

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legáis en
materia comptable obligatories amb robjectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni,
de la situacló financera ¡ deis resultats de TEntitat.

b) Principis comptables

Bis principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals
són els que es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memoria. Tots els principis
comptables obligatoris amb incidencia en el patrimoni, la situado flnancera i els
resultats s'han aplicat en l'elaboració d'aquests estats flnancers.

c) Comptes anuals

D'acord amb la legislació vigent, TEntitat presenta els seus comptes anuals segons el
model simpliflcat.

d) Comparació de la ínformació

No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici amb les
del precedent.

3. APLICACIO DELS RESULTATS

La proposta d'apHcació del resultat de l'exercici fínalitzat a 31 de desembre de 2016 és
la següent:

Euros

Base de repartimcnt:

Exceden! de rcxercici

Excedents pendents d'aplicació en activitats cstatutáries

Aplicació:

Romanen!

50.880.21

50.880,21

4. NORMES DE REGISTRE IVALORACIO

Els principáis principis comptables i normes de valorado utilitzats per a la preparado
deis comptes anuals adjunts són els següents:

a) ImmoblHtzat materia!

L'immobilitzat material es comptabíiitza al seu cost d'adquisició, que inclou totes les
despeses addicionals directamdit relacionados amb els elements de rimmobilitzat
adquirits, incloent-hi les/ despeses fínanceres que fossin directament atribuibles a

dones orcm errtoénto
G-61266fi^. JGuSCaDA
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MFMORTA FXF.Rriri 2016

l'adquisició de Tactiu, sempre que requereixin d'un període de temps superior a un any
per a estar en condicions d'ús. De Tesmentat cost d'adquislció es dedueix
Pamortització acumulada i qualsevol pérdua per deteriorament experimentada.

Les despeses d'ampliació, modemització o millores que representin un augment de la
productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deis béns, es
capitalitzen com major cost deis corresponents béns. AI contrari, les despeses de
reparació i manteniment incorreguts durant l'exercici s'imputen a resultats.

L'amortització deis elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre valors

de cost, seguint el métode lineal, aplicant els següents coeficients en funció de la vida
útil;

Coeficients

InstaMacÍon.s tccniques

Mobiliari

Equips per a processaments d'informacíó

12%

12%

25%

b) Deteríorament de valor de I'immobilitzat material i intangible

En la data de cada balan? o sempre que existeixin indicis de pérdua de valor, l'Entitat
revisa els imports en Ilibres deis seus actíus materials i intangibles per a determinar si
existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pérdua per deteriorament de valor.
Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula a l'objecte de
determinar l'abast de la pérdua per deteriorament de valor (si n'hi hagués). En cas que
l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell mateix que siguin independents d'altres actius,
l'Entitat calculará l'import recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual
pertany l'actiu.

L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda
i el valor en ús.

Per a estimar el valor en ús, l'Entitat prepara les previsions de fluxos de tresoreria
futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant tipus de
descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la valorado temporal
deis diners i deis riscos específics associats amb l'actiu. Per aquells actius que no
generen fluxos de tresoreria altament independents, l'import recuperable es determina
per a les unitats generadores d'efectiu a les quals pertanyen els actius valorats.

Les pérdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau, per a

les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor comptable
excedeix l'import recuperable corresponent. Les pérdues per deteriorament es
comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, excepte en el cas de
procedir d'un foasídQ comer?, si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per a
detenninar l^port recuperable. La reversió d'una pérdua per deteriorament es
coníptabHit;^ en el compte de resultats, amb el límit que el valor comptable de l'actiu

dones
G.fii2

empenta
'9-igualada



da0
dones omb empenca

MEMORIA EXERCTCT 2016

després de !a reversió no pot excedir Timport. net d'amortitzacions, que figuraría en
Ilibres si no s'hagués reconegut préviament l'esmentada pérdua per deteriorament.

c) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

Arrendament operaíiu

Es tracta d'un acord mitjanfant el qual rarrendatari té el dret a utilitzar un actiu durant
un període de temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una serie de
pagaments o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de carácter fmancer, i es
comptabilitza com ingrés o despesa de Texercici en el que es merita.

d) Actius financcrs i passius fínancers,

Actius financers

Bis actius financers es reconeixen en el balan? quan es porta a terme la seva adquisició
i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els costos de
l'operació, amb excepció deis actius financers mantinguts per a negociar, en els quals
els costos de la transacció que els siguin directament atribuiTíles es reconeixeran en el
compte de resultats de l'exercici.

Els actius financers mantinguts per l'Entitat es classifiquen com:

- Actius financers a cost amortitzat: correspon a crédits comerciáis originats per
l'Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o servéis directament i el cobrament

deis quals és de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat
actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat reconeixent en el compte de
resultats els interessos meritats en funció del seu tipus d'interés efectiu. Quan el
venciment d'aquests actius és inferior a un any es valoren peí seu valor nominal. Les
corresponents pérdues per deteriorament es doten en funció del risc que presentin
les possibles insolvéncies peí que fa al seu cobrament.

Deteriorament d'actius financers

L'import recuperable deis actius financers es calcula com el valor present deis fluxos
futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interés efectiu original. Les
inversions a curt termini no es descompten. Les pérdues per deteriorament
corresponents a aquests actius es registren en el compte de resultats, i reverteixen en el
cas que l'increment posterior de l'import recuperable pugui ser relacionat de forma
objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al moment en el qual la pérdua per
deteriorament va ser reconeguda.

Piissiiis finiincers

Els passius finap< rs es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els costos

dones
G'61

enco

UALADA



dae
dones omb empeoKk

MFMORTA FXFRnrT 2016

de la transacció atribu'íbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els passius
flnancers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferencia entre el cost i el
valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el període de durada del
préstec en funció del tipus d'interés efectiu del passiu.

Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del balan9 es
classiflquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior es classifiquen
com passius no corrents.

No obstant l'assenyalat en el parágraf anterior, els débits per operacions comerciáis amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interés contractual, inclosos
els débits amb les Administracions Publiques, es valoren peí seu valor nominal.

e) Efectiu i altres mitjans líquids cquivalents

L'efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen Pefectiu en caixa i bañes i els
diposits i altres actius flnancers amb un venciment no superior a tres mesos des de la
data d'adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a variacions
significatives de valor per les seves característiques intrínseques.

f) Impostes sobre beneílcis

La despesa per impost sobre beneflcis de cada exercici es calcula mitjanpant la suma de
l'impost corrent, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de gravamen sobre la
base ¡mposable de l'exercici després d'aplicar les bonificacions i deduccions que
fiscalment siguin admissibles, més la variació deis actius i passius per impostos diferits
comptabilitzats. En tal sentit, l'impost corrent és l'import estimat a pagar o a cobrar,
conforme ais tipus impositius en vigor a la data del balan?.

La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de resultats, excepte
quan aquest impost está relaciona! amb partides directament reflectides en el patrimoni
net, en aquest cas Timpost es reconeix també en el patrimoni net.

g) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos

L'IVA suporta! no deduíble forma par! del preu d'adquisició deis actius corrents i no
corrents, així com deis servéis, que siguin objecte de les operacions gravades per
l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de TIYA suporta! no deduYble,
conseqüéncia de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no modifiquen les
valoracions iniciáis deis actius, inclosos els béns d'inversió.

L'IVA repercutí! no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per aquest
impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en el cas de
baixa de l'actiu no corrent.

Les regles sobre l'l ortat no deduible són aplicables a qualsevol altre impost
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indirecte suportat en Tadquisició de béns o servéis, que no siguin recuperables
directament de la Hlsenda Pública.

Les regles sobre l'IVA repercutit son aplicables a qualsevol altre impost indirecte que
gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a través de la
Hisenda Pública.

h) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independéncia de la data de cobrament o pagament.

i) Subvencions donacions í llegats

Les subvencions, donacions i llegats per les activitats sMmputen a resultáis en funció de
la seva meritació, independentment de la data de cobrament.

Les subvencions, donacions i llegats de carácter monetari es valoraren peí valor
raonable de Timport concedit i les de carácter no monetari o en especie es valoren peí
valor raonable del bé o servei rebut.

Subvenciones, donacions i llegats no reintegrables

Es comptabilitzen inicialment, amb carácter general com un ingrés directament

imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la seva
fmalitat:

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

Quan es concedeixen per a finan?ar despeses especifiques s'imputen com
ingressos en el mateix exercici en el que es merltin les despeses que estiguin
finan^ant.

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

Quan es concedeixen per a flnan^ar la canceMació de deutes s'imputen a ingressos

de l'exercici en que es produeixi aquesta canceMació, excepte quan s'atorguin en
relació a una flnalitat específica, en aquest cas la imputació es realitzará en funció
de l'amortització del bé flnan^at.

Quan es concedeixin per adquirir actius de rimmobilitzat intangible, material, i

inversions immoMliáries, s'imputen com a ingressos en l'exercici en proporció a la
dotació de l'afríortitsació efectuada en aquest període per ais esmentats elements o

b wjipenca
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en el cas de produir-se la seva venda, correcció valorativa per deterlorament o baixa del
balan?.

No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per a
incrementar el fons social de TEntitat o per a compensar déficits d'exercicis anteriors, no
constitueixen ingressos i es registren directament en els fons propis de l'Entitat,
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat que es tracti.

Subvencions. donacions i llegats reintegrables

Es registren com a passius de l'Entitat fíns que adquireixi la condició de no reintegrable. A
aquests efectes, es considera no reintegrable quan existeixi un acord individualitzat de concessió
a favor de l'Entitat, es compleixin les condicions establertes per a la seva concessió i no
existeixin dubtes raonables sobre la recepció de subvenció, donació i llegat.

j) Negocis conjunts

L'Entitat participa en dues Unions Temporals d'Empreses controlades conjuntament amb
l'Entitat "El Safareig, grup de dones feministes de Cerdanyola". Tots els actius, passius,
ingressos i despeses s'integren a la comptabilitat de l'Entitat en la proporció en la que és
partícip. També s'eliminen els resultats no realitzats que pugui haver-hi per transaccions entre el
partícip i el negoci conjunt, així com els imports d'actius, passius, ingressos i despeses
recíprocs.

S'han detallat ais diferents quadres de la present memoria cada epígraf diferenciat per si prové
de la UTE DAE-SAFAREIG, de la LITE SAFAREIG-DAE o bé de les activitats própies de
l'Entitat (en aquest cas no s'especifica res al títol de l'epígraf). El motiu d'aquesta segregació és
per poder explicar separadament els actius, passius, ingressos i despeses propis de l'Entitat, deis
que provenen de les Unions Temporals d'Empreses en les que participa.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

a) Immobilitzat material

La composició i el moviinent d'aquest capítol deis balan^os adjunts per a l'exercici anual acabat
a 31 de desembre de 2015 i 2016 és el següent:
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Euros

Saldo a

31.12.15
Altes Traspassos

Saldo a

31.12.16

Cost:

Instal'lacions técniques 3.754,30 3.754,30

Mobiliari 1.039.32 1.039,32

Equips per a processaments dlnformació 3.037.66 1.762,94 4.800,60

Equips per a processaments d'informació UTE DAE
SAFAREIG

4.643.73 1.067.82 5.711,55

12.475.01 2.830,76 15.305,77

Amortització acumulada:

Instai-lacions técniques -  2.252.58 450.60 -  2.703,18

Mobiliari -  1.039,23 0,09 -  1.039,32

Equips per a processaments d'informació -  3.037,77 367,19 -  3.404.96

Equips per a processaments d'informació UTE DAE
SAFAREIG

■  4.432.45 292,36 -  4.724.81

-  10.762.03 1.110.24 -  11.872,27

Saldo nct 1.712,98 3.433,50

Euros

Saldo a

31.12.14
Altes Traspassos

Saldo a

31.12.15

Cost:

Instal'lacions técniques 3.754.30 3.754,30

Mobiliari 1.039,32 1.039.32

Equips per a processaments d'informació 3.037.66 3.037,66

Equips per a processaments d'informació UTE DAE
SAFAREIG

4.643.73 4.643.73

12.475.01 12.475,01

Amortització acumulada:

Instal'lacions técniques -1.801.98 -450,60 -2.252,58

Mobiliari -1.039,23 -1.039,23

Equips per a processaments d'informació -3.037.77 -3.037.77

Equips per a processaments d'informació UTE DAE
SAFAREIG

-4.051.58 -380.87 -4.432.45

-9.930.56 -831,47 -10.762.03

Saldo nct 2.544,45 1.712,98

L'Entitat incorpora ■< eus balan90S el 50% de l'Immobilitzat de la UTE DAE-
SAFAREIG, a\}(f cq amortitzacló corresponent (Veure nota 14).
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6. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

a) Arrendaments operatius

Despeses per arrendaments

Dins l'epígraf "Arrendaments i cánons" s'hi registren despeses per arrendament de
l'immoble on s'ubica la seu social per Timport següent:

Objecte Euros

Lloguer local social
2016 2015

3.818,63 3.636.65

3.818,63 3.636,65

7. ACTIUS FINANCERS

Un detall de les categories i classes deis actius financers deis balanfos adjunts, segons

normes de registre i valoració, és el següent:

Instrumcnts financers a Ilarg termini Instruments financers

Classes a curt termini

Instruments de Crcdits, Deriváis. Crédits. Deriváis, Total

patrimoni Altres Altres

Categories 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Actius financers a cost 901,12 901.,12 65.624.81 64.320,62 91,931,41 94.961,60 158.457,74 160.183,34

amortitzat

a) Actius financers a cost amortitzat

Dins d'aquesta categoria d'actius financers es registren els següents epígrafs deis
balan90s adjunts:

b empento
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Euros

Instrumenls financers a llarg termini
Instrumcnts financers a curt

termini

Insiruinents depairimoni Crédils, deriváis i altres Crcdits. deriváis i altres

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Usuaris, pa(rocinador$idcutorsdclcsactivitats

i altres comptcsucobrar

Usuaris i deutors per vendes i prestació de servéis

Patrocinadors

Personal

64.271,41

27.660,00

89.429,60

5.532,00

Invcrsions rinanccrcs

Dipósits i

flanees Crédits

Altres actius ílnancers 901.52 901.52

65.624.81 64.320,62

901,52 901,52 65.624.81 64.320,62 91.931,41 94.961,60

Usuaris. patrocinadors i deiilors de les activitaís i altres compíes a cobrar

Un detall del moviment deis Usuaris, patrocinadors i altres deutors de Tactivitat
durant l'exercici actual i precedent ha estat el següent:

Euros

Saldo a

31.12.15
Altes Baixes

Saldo a

31.12.16

Usuaris, patrocinadors i deutors de les aetívitats

Usuaris i deutors per prestació de servéis 35.527,65 118.298,87 -116.245.96 37.580,56

Usuaris i deutors per prestació de servéis UTE

DAE-SAFAREIG 17.007.60 176.368,97 -164.999.85 28.376,72

Usuaris i deutors per prestació de servéis UTE

SAFAREIG-DAE 11.736,16 139.923,74 -128.187,58 23.472,32

Patrocinadors i altres deutors 27.660,00 0,00 -22.128,00 5.532,00

Personal 0 160.74 -210,07 -49,33

Total 91.931,41 434.752,32 -431.771,46 94.912,27

en-ipentQ
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Euros

Saldo a

31.12.14
Altes Baixes

Saldo a

31.12.15

Usuaris, patrocinadors I ücutors de les nctivitats

Usuaris i deutors per prestació de servéis 33.972.41 113.058.13 -111.502,89 35.527,65

Usuaris i deutors per prestació de serveís UTE
DAE-SAFAREIG 30.689.15 175.348,73 -189.030,28 17.007,60

Usuaris i deutors per prestació de servéis UTE
SAFAREIG-DAE 11.195.10 140.833,98 -140.292,92 11.736,16

Patrocinadors i altres deutors 7.040.00 27.660,00 -7.040,00 27.660,00

Personal 49.33 160.74 -210.07 0.00

Total 82.945,99 457.061,58 -448.076,16 91.931,41

Dins de l'epígraf "Usuaris ¡ deutors per prestació de servéis" s'hl incorporen el 50%
deis saldos pendents de cobrament deis clients de la UTE DAE-SAFAREIG i de la
UTE SAFAREIG-DAE (Veure nota 14).

Inversions financeres

Dins d'aquest epígraf s'hl registren les fiances dipositades a llarg termini per
un import del9.715,62 euros al 2015 i 18.215,72 € al 2016.. També es registra
un dipósit que l'Entitat té a Coop57 per valor de 45.909,19 euros al 2015 i
46.104,90 al 2016.

A l'apartat altres actius flnancers hi ha la inversió que ha fet Dones amb
Empenta a l'Entitat Coop57, SCCL, per valor de 901,526.

Un detall del moviment de les inversions financeres durant els exercieis 2015 i

2016 és el següent:

Euros

Saldo a

31.12.15
Altes Baixes

Saldo a

31.12.16

Inversions financeres a llarg termini

Dipósits i llances a llarg termini
Dipósits i fiances a llarg termini UTE
DAE-SAFAREIG^
Dipósits i flanccj/íniarg termini UTE
SAFAREIG-DAE

Altrep-^ctitls flnancers

50.190.72

8.442.29

6.991.80

901.52

241.67 -1.499,95 48.932.44

8.442.29

6.991,80

901.52

Total X!/ 66.526,33 241,67 -1.499,95 65.268,05
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Euros

Saldo a

31.12.14
Altes Baixes

Saldo a

31.12.15

Invcrsions financcrcs a llarg tcrmini

Dipósits i fiances a llarg tcrmini 48.233,46 2.068,05 -110,79 50.190,72

Dipósits i flanees a llarg tcrmini UTE
DAE-SAFAREIG 8.442.29 8.442,29

Dipósits i flanees a llarg tcnnini UTE
SAFAREIG-DAE 6.991.80 6.991,80

Altres actius financers 901.52 901.52

Total 64.569,07 2.068,05 -110,79 66.526,33

8. PASSIUS FINANCERS

Un detall de les categories i classes deis passius fmancers deis balan9os adjunts, segons
normes de registre i valoració, és el següent:

Classes

Categories

Instruments financers a curt

tcrmini
Total

Derivats. Altres

2015 2016 2015 2016

Passius financers a cost amortitzat 66.313,39 40.673,66 66.313,39 40.673.66

a) Passius financers a cost amortitzat

Dins d'aquesta categoría de passius fmancers es registren els següents epígrafs deis
balances adjunts:
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Instrumcnts financcrs a curt

tcrmini

Total

2.015 2.016 2.015 2.016

Altres deutes 37.660,02 23.767.03 37.660,02 23.767,03

Altres deutes UTE SAFAREIG DAE 6.125.00 6.511,01 6.125,00 6.511,01

Altres deutes UTE DAE 2.489,58 2.489,58

Creditors varis 14.225,30 5.520.64 14.225,30 5.520,64

Creditors varis UTE DAE-SAFAREIG 777,18 2.159.68 777,18 2.159,68

Creditors varis UTE SAFAREIG DAE 6.922,25 10.225,30 6.922,25 10.225,30

Personal (remuneracions pendents de pagament) 145,17 145,17 -

Personal (remuneracions pendents de p^ament) 0,42 0,42

UTE DAE-SAFAREIG 458.47 458,47
-

66.313,39 50.673,66 66.313,39 50.673,66

Alíres deutes

Dins aquest epígraf s'hi registra al 2016 les subvencions atorgades a TEntitat que, a data
de tancament de Texercici, tenen encara la condició de reintegrables. L'import d'aquesta
partida és de 10.000 € per a l'exercici 2016. A! 2015 l'import de les subvencions
considerades reintegrables era de 37.660.02 €

També inclou aquest epígraf. la part proporcional d'un deute que té la UTE SAFAREIG-
DAE amb l'Entitat "El Safareig", l'altre soci de la UTE.

Crediíors varis

Dins aquest epígraf s'hi registra el deute pendent de pagar a creditors per prestació de
servéis.

S'ha integrat la part proporcional (50%) d'aquests deutes corresponents a la UTE DAE-
SAFAREIG i la UTE SAFAREIG-DAE.

Remuneracions pendents de vasament

Dins aquest epígraf s'hi registra el deute pendent de pagar al personal per nomines del
desembre pagades al gener de l'any següent.

Es detallen també els imports integrats proporcionalment deis deutes per nomines de la
UTE DAE-SAFAREIG.
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b)Venciment deis deutes

Tots els deutes a 31 de desembre del 2016 són a curt termini, per tant el venciment és
en l'any 2017.

A 31 de desembre del 2016 no hi ha préstecs amb garantía real pendents de pagament a
tercers.

9. FONS PROPIS

Un detall de la composició i evolució deis fons propis de Tentitat és el següent:

Euros

Excedents

d'cxercicis

anteriors

Excedents

pendents de

destinara les

finalilats

Resulta! de

l'exercici
Total

Saldo a 1 de gener de 2015

Apitcació del resultáis de l'exercici 2014

Resultat de rexercici 2015

319.768.15

53.532,20

0.00

12.628,82

66.161,02

-66.161,02

16.579.83

385.929,17

0,00

16.579,83

S aldo a 31 de desembre de 2015 373.300,35 12.628,82 16.579,83 402.509,00

Aplicació del resultáis de rexercici 2015

Altres ajuslamenls extraordinaris

Resultal de l'exercici 2016

29.208.65 -12.628,82 -16.579.83

50.880.21 50.880,21

Saldo a 31 de desembre de 2016 402.509,00 0,00 50.880,21 453.389,21

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

a) Altres Subvencíons, donacíons i llegats

Un detall del moviment de les ̂ tres subvencíons, donacíons ¡ llegats és el següent:

donoí c^/empento
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Euros

Entital subvencionadora Finalitat Saldo a

31.12.15

Altes

Deutes

transf. en

subvencions

Imputaeió
a

resultáis

Saldo a

31.12.16

Subvencions oficiáis

Generalitat de Catalunya - Institut Caíala
de les Dones

Cuidar, cuidar-se 17.331,00 17.331,00

Generalitat de Catalunya - Dcpartamcnt
benestar social i familia - Secretaria de

Familia

Equip d'atcnció
familiar

28.009,50 28.009,50

Generalitat de Catalunya ■ Departament
benestar social i familia - Secretaria de

Familia

Compartir i crcixer 5.400,00 5.400,00

Generalitat de Catalunya ■ Departament
benestar social i familia - Direcció General

d'Acció Civica i Comunitaria

Concurs de

fotografia
1.725,50 1.725,50

Ministeri de Sanitat i política social-IRPF Aetivitat general 20.000,00 10.000,00 10.000,00

Diputació de Barcelona
La salut de les

dones, diversitat i

realitat

4.814,60 4.814,60

Ajuntamcnt d'lgualada
Compartint la

crianza
7.500,00 7.500,00

Generalitat de Catalunya - Departament
benestar social i familia - Secretaria de

Familia

Ona 8.250,00 8.250.00

Fundació Tripartita Cursos bonificats 1.023,00

94.053,60 10.000.00

1.023,00

84.053,60

Donaciom i ¡leíais

Obra Social La Caixa
Connecta't amb

amor
27.660,00 27.660.00

27.660,00 27.660.00

y
1

121.713,60 111.713,60

.  nta
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Euros

Entital subvencionadora Finalitat

Saldo a

31.12.14
Altes

Deutes transf. en

subvencions

Imputació a
resultáis

Saldo a

31.12.15

Suhvencionx ofíciah

Generalitat de Catalunya - Instituí

Catalá de les Dones
Cuidar, cuidar-sc 18.157.00 18.157,00

Generalitat de Catalunya -

Departament bencstar social i

familia - Secretaria Genera! de

Juventul

Connecta't amb amor 5.000,00 5.000,00

Generalitat de Catalunya -

Departament benestar social i
familia - Secretaria de Familia

Equip d'atenció
familiar

21.301.78 21.301,78

Generalitat de Catalunya -
Departament bencstar social i

familia - Secretaria de Familia

Compartir i créixcr 5.000,00 5.000,00

Generalitat de Catalunya -

Departament benestar social i
familia - Direcció General

d'Acció Civica i Comunitária

Concurs de fotografía 1.725,50 1.725,50

Ministeri de Sanitat i política

social-IRPF
Activitat general 22.000.00 10.000,00 12.000,00

Diputació de Barcelona
La salut de les dones,

diversitat i realitat
3.922.94 3.922,94

Ajuntament d'Igualada Compartint la crian9a 7.500,00 7.500,00

Fundació Tripartita Cursos bonificats 1.527.76 1.527.76

86.134,98 10.000.00 76.134.98

Donacions i Uecats

Obra Social La Caixa

Associació Dones d'Igualada

Connecta't amb amor

Activitat de I'Entitat

34.160.00

120,00

27.660.00 6.500,00

120,00

34.280.00 27.660.00 6.620.00

120.414,98 37.660,00 82.7.54,98



dae
dones omb errpen»

IVfFMORTA EXF-Rrin 2016

11. SITUACIO FISCAL

a) Administracíons publiques

El detall deis saldos amb les Administracíons Publiques és el següent:

Euros

Actiu corrent Passiu corrent

2015 2016 2015 2016

Hisenda pública deutora per subvcncions atorgades 19.034.10 38.242.58

■ Generalitat de Catalunya 2.150,35 1.235.73

- Servei d'Ocupació de Catalunya 2.169.28 2.169.28

- Departament de Salut
-

5.432,50

- Instituí Catalá de les Dones 2.724.00 2.600,00

- Ministeri de Sanitat -
10.000,00

- Diputació de Barcelona 4.490,47 9,305,07

- Ajuntament Igualada 7.500,00 7.500,00

Secretaria General de Juventut 250,00

Hisenda pública deutora per IS 113,41 162,40

Hisenda pública creditora per IVA 1.399,18 931,13

Hisenda pública creditora per IVA UTE DAE-
SAFAREIG

3.892,25 6.809,48

Hisenda pública creditora per IVA UTE
SAFAREIG-DAE

2.654,34 4,357,70

Hisenda pública creditora per retencions practicades 3.341,70 2.991,92

Hisenda pública creditora per retencions practicades
UTE DAE-SAFAREIG

2.712,68

Hisenda pública creditora per retencions practicades
UTE SAFAREIG-DAE

1.422,34

Organismos Crcditors Seguretat Social 4.212,27 3.034.50

Organismos Creditors Seguretat Social UTE DAE-
SAFAREIG

2,430,46 2.489.58

Organismos Creditors Seguretat Social UTE
SAFAREIG-DAE

1,719,89 2.153,31

19.147,51 38.404,98 23.785,11 22.767,62

fiscal

ons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar
flnitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat

gf^peccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció
■^vdé^^uatre anys.
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A 31 de desembre de 2016, PEntitat té pendents d'inspecció tots ais impostes no
prescrits. En opinió de la Junta Directiva de l'Entitat, no existeixen contingéncies
signiflcatives que podrien derivar-se de reventua! inspecció deis esmentats exercicis.

c) Impost sobre Societats

A continuació, sMnclou una conciliació entre el benefici comptable de l'exercici dos
a 31 de desembre de 2015 i 2016 i la base imposable fiscal del mateix exercici.

Euros

Compte de Resultáis 2015

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici

Diferéncics permanents

Ingrcssos Despeses Resultat Total

479.805.69

-479.805,69

-463.225,86

463.225,86

16.579.83

-16.579,83

16.579,83

-16.579,83

Base Imposable fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00

Euros

Compte de Resultáis 2016

Saldo d'ingressos i despeses de

l'exercici Diferencies permanents

Ingressos Despeses Resultal Total

512.667,43

-512.667,43

-461.787,22

461.787.22

50.880,21

50.880.21

50.880,21

50.880,21

Base Imposable fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00

d) Informado a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10
d^octubre peí que s'aprova el Reglament per a raplicadó del régim fiscal de les
entitats sense finalítats lucratives i deis inccntius físcals al mecenatge.

1. Identificacíó de les rendes exemptes i no exemptes.

Totes les rendes de i'entitat están exemptes de i'lmpost sobre Societats. En el quadre
següent es detallen els corresponents números i lletres deis articles 6 i 7 de la Llei
49/2002.
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TIPUS iNGRÉS
LLEI 49/2002

1NGRESS0S DESPESES RBIDA OBTINGUDA
NÚMERO LLETRA

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Donacions 6.1 a) 6.620,00 27.660,00 6.620,00 27.660,00

Subvencions 6.1 c) 76.134,98 84.053,60 76.134,98 84.053,50

Rendiments patrimoni 6.2 1.663,23 277,92 1.663,23 277,92

Prestacions de serveis • Atenció

a les dones 7.1 c) i) 108.423,74 113.712,17 112.119,54 102.853,00 -3.695,80 10.859,17

Prestacions de serveis - UTESIE

CATALUNYA

CB^RAL - Atenció a Ies dones

victimes de la violéncia de génere

7.1 c) 158.932,85 158.932,86 140.689,90 108.927,38 18.242,96 50.005,48

Prestacions de serveis - UTESIE

LLSDA - Atenció a les dones

7.1 c) 128.030,88 128.030,88 111.962,33 129.158,00 16.068,55 •1.127,12

TOTAL 479.805,69 512.667,43 364.771,77 340.938,38 115.033,92 171.729,05

2. Identificacíó deis ingressos, despeses í ínversíons de cada actívitat o

projecte, en compliment de les fínalítatsestatutáries.

ACTIVITAT INGRESSOS

2015 2016

Combatre la discriminacló

vers les dones 1 nenes i

erradicar la violéncia

masciista

479.805,69 512.667,43

TOTAL 479.805,69 512.667,43

DESPESES ACTIVITATS PERSONAL ALTRES DESPESES TOTAL

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

49.145,58 40.038,75 352,966,17 350.939,58 61.114,11 70.808,89 463.225,86 461.787,22

49.145,58 40.038,75 352.966,17 350.939,58 61.114,11 70.808,89 463.225,86 461.787,22

L'iniport de despeses reflectit és el resultat de sumar, a les despeses directes de cada
activitat, rimport resultant de distribuir les despeses d'estructura dedicades a
cadascuna de les activitats. També están incorporades les altes d'immobilitzat de
Eexercici.

empento
IGUALADA
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3. Rendes de l'article 3.2 de la Llei 49/2002 ¡ destí de Ies mateixes.

TIPUS INGRÉS RENDA OBTINGUDA DESTÍ DE LES RENDES

2015 2016 2015 2016

Donacíons 6.620,00 27.660,00

Subvencions 76.134,98 84.053,60

Rendíments patrimoni 1.663,23 277,92

Prestacions de serváis -

Atencló a les dones
-3.695,80 10.859,17

Prestacions de serveís-

UTE SIE CATALUNYA

CENTRAL - Atenció a

les dones victimes de la

violéncia de génere

18.242,96 50.005,48

Combatre la

discriminació vers les

dones i nenes i erradicar

la violéncia masclista

98.454,09 125.782,84

Prestacionsdeserveis-

UTESIELLEIDA-

Atencíó a les dones 16.068,55 -1.127,12

victimes de la violéncia

de génere

TOTAL 115.033,92 171.729,05 TOTAL 98.454,09 125.782,84

PERCENTATGE DESTINA! DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS PROPIES

DE L'ENTITAT
86% 73%

IMPORT DESTINA! A FINS PROPIS DEL 2015 -12.628,82

I  75% I 73% ITOTAL APLICA! A FINS PROPIS

4. Remuneracions membres de la Junta Directiva dePEntitat.

6Els membres de la Junta Directiva de PEntitat no reben cap mena de compensació per
rao del seu cárrec.

5. Percentatge de participació de Pentitat en soeietats mercantils.

No correspon.

^  6. Retribucions rebudes peis adminístradors que representen Pentitat en
les soeietats mercantils en que participen.

No correspon.
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7. Convenis de coMaboració empresarial.

No correspon.

8. Activitats prioritáries de mecenatge.

No correspon.

9. Previsíó estatutaria relativa a la destinació del patrimoni en cas de
dissolució.

L'article 32 deis Estatuís diu així:

"1. Un cop acordada la dissolució, PAssemblea General ha de prendre les mesures

oportunas tant peí que fa a la destinació del béns i drets de Passociació, com a la
finalitat, Pextinció i la llquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea está facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho
cregui necessari.

3. Les membres de Passociació están exemptes de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que elles mateixes hagin
contret voluntáriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a Pentitat
pública o privada sense afany de lucre que, en Pámbit territorial d'actuació de
l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benéfiques. En tot
cas, les entitats destinatáries del patrimoni han de ser entitats beneficiáries del
mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

5. Les funcions de liquidació i d'execució deis acords a qué fan referencia els apartats
anteriors d'aquest mateix article són competencia de la Junta Directiva si PAssemblea
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment
designada a aquest efecte."

12. INGRESSOS I DESPESES

a) Despeses de personal

Un detall d'aquesí^epígraf del compte de resultáis adjunt és el següent:

... frente
- 'gualada
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Euros

2015 2016

Sous i .salaris 96.834.58 108.699,38

Sous i salaris - UTE's 162.620.65 157.107,45

Indemnitzacions - UTE's 9.607.50 0.00

Cárregucs socials 32.168.15 34.048,51

Cárregues socials - UTE's 48.390,56 47.940,18

Altres despeses socials 1.511.88 1.531.54

Altres despeses socials ■ UTE's 1.832,85 1.1612.52

352.966,17 350.939,58

b) Aprovísionaments

Aquesta despesa está constituida per prestacions de servéis de professionals
destinados ai desenvolupament de Tactivitat de l'entitat i per Ies integracions
proporcionáis de les despeses de la UTE DAE-SAFAREIG i la UTE SAFAREIG-
DAE.

c) Altres resultats

Dins d'aquest epígraf s'hi registra un benefici de 1.015,32 ai 2015 i 140,836 al 2016.
La major part deis ingressos extraordinaris de l'exercici 2016 correspon a la venda
d'una impressora.

13. ALTRA INFORMACIO

a) Remuneració deis membres de la Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva de TEntitat no reben cap mena de compensació
económica per raó del seu cárrec.

b) Nombre mig de personal

El número mig de personal distribuit per categories i sexes de l'Entitat i
durant l'exercici ha estat el següent:

Proinig de l'exercici

2015 2016

Dones Dones

Personal dirccció 3,00 3,00

Personal tecnic 16,21 16,45

Administracló 3,00 3,00

22.21 22,45

.ib empento
25^49 • IGUALADA
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c) Informacíó sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveidors

En referencia a la Informacíó sobre els ajornaments de pagament realitzats a
proveYdors (disposició addicional tercera. "Deber de información" de la Ley
15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2015 i 2016 el període mig de
pagament a proveidors és el següent:

Període mig de pagament a
proveídors

2015 2016

Dios Dics

Període mig de pagament 61.18 60,09

d) Canvi deis components de Porgan de govern

La composició de la Junta actual fins el 12 de desembre del 2019 és la
següent:

Presidenta: Nativitat Veraguas Aguilera

Secretaria: M. Concepció Garrido Martínez

Tresorera: Dolores Martínez Fernández

14. NEGOCIS CONJUNTS

L'Entitat és sócia de dues Unions temporals d'empreses, formant així dos negocis
conjunts que comparteix a parts iguals amb l'Entitat "El Safareig, grup de dones
feministes de Cerdanyola".

A continuació es detallen els negocis conjunts de l'Entitat:

NIF Nom Participació Aportado Constitudó Area qeoqráfica

U65302390 UTE DAE - Safareig 50% 1.000,00 18.03.2010 Iquaíada

U65898884 UTE Safareig - DAE 50% 1.000,00 30.10.2012 Lleida

empento
IGUALARA 23
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Els objectes socials de cadascuna de les entitats en les que participa són eis
següents:

UTE DAE-Safare¡g:

"La Unió té per objecte la col-laboració entre les entitats que la constitueixen per a
desenvoliipar i executar el següent contráete de prestació de servéis: contráete de
la gestió, mitjangant concessió administrativa, del servei de centre d'intervenció
especialitzada per a dones en situació de violencia masclista i per ais seus fúls i
filies de la Catalunya Centi'al. "

UTE Safareis - DAE:

"La Unió té per objecte la col-laboració entre les entitats que la constitueixen per a
desenvolupar i executar el següent contráete de prestació de servéis: contráete de
la gestió, en la modalitat de concessió, del servei públic del Centre d'intervenció
Especialitzada per a dones en situació de violencia masclista i per ais seus filis i
filies de la demarcació de Lleida. "

A continuació es detalla per a cada partida del balan? i del compte de resultats, els
imports corresponents a cada negoci conjunt.

rnpenca

GUALADA
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Balan90s simplificats a 31 de desembre de 2015 i 2016
(Euros)

ACTíU 2015 2016 PATRIMONI NET 1 PASSIU 2015 2016

A) ACTIU NO CORRENT 68.239^1 68.655,72 A)PATRlMONl NET 402.509,00 453_389JI

A-1) Fons propis 402.509,00 453J89.2I

1. [mmobililzat msteríal

Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

1.712.98

1.501.70

211.28

3.433,58

2.446.84

986.74

I. Exceüents d'excrcíci» anteriors

Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

UTE Safareig-DAE

373,300JS

222.432,64

125.960,07

24.907,64

402.509,00

215,581,74

144.804,25

42,123,01

1. Inversions (inancercs a Ilarg tertniní

Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

UTE Safarcig-DAE

66.S26J3

51.092.24

8.442.29

6.991.80

65.222,14

49.788,05

8,442.29

6.991.80

íl.ExccdenIs pendents d'npticaclóen actívilats

csinlutñrirs

Dones amb Empenta

lll.ExccdenI de l'excrcicl

Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

UTE Safareig-DAE

12.628,82

12.628.82

16.579.83

• 19.479.72

18.844,18

17.215,37

50,880,21

1.661.66

29.921,05

19.297,50

B) ACTIU CORRENT

I. Usiiaris. piitroeinailors i dcutors de les acUvilats
i iiltres compics n cobrar

1. Usiiaris i deutors per vendes i prest, de servéis
Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

UTE Safareig-DAE

2. Pairocinadofs

Dones amb Empenta

3. Personal

UTE Safareig-DAE

4. Actius per impost corrent i alires crédits amb les

424J68.17 435.407,15 B) PASSIU CORRENT

I. Denles n cnrt Icrmini

1. Altres denles a curt termini

Dones amb Empenta

UTE Safareig-DAE

II. Creditors per nctivilals í nllrcs compies a pagar

1. Creditors varis

Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

UTE Safareig-DAE

90.098.48 50.673.66

111.078,92

64.271.41

35,527,65

17 007.60

11.736.16

27.660.00

27.660.00

133.616.58

89.429.60

32.048,56

28.376,72

23.472.32

5.532,00

5.532,00

43.785,02

43.785,02

37.660,02

6.125.00

46,313,46

21.924,73

14.225,30

777.18

6.922.25

10.000,00

10.000,00

10.000,00

40.673.66

17,905,62

5.520,64

2.159,68

10.225,30

Administracions Publiques

Dones amb Empenta

19.147,51

19.147.51

38.654.99

38.654,99

2. Personal (remuneracions pendents de pagameni)
Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

603,64

145,17

458,47 0,42

M. Pcríodiíicncions n riirt termini

Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

UTE Safareig-DAE

569,79

433.34

136.45

581,68

381.95

59,14

140,59

3. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Publiques

Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

UTE Safareig-DAE

23.785,09

8.953,15

9.035,38

5.796,56

22.767,62

6.957,55

9.299,06

6.511.01

111. Efectiu i nitres actius liqiiitls equivalenis

Dones amb Empenta

UTE DAE-Safareig

UTE Safareig-DAE

312.719,46

240.506.55

29.110,48

43.102.43

30IJ08.89

254.210,80

23.353,26

23.644.93

TOTAL ACTIU ÍA+B)
492.607,48 504.062,87 TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU (A+B) 492.607,48 504,062,87

dones
G-612

mpenco

gualada
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Comptes de resultáis simplifícats corresponents a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2015 i 2016

(Euros)

2015 2016
(Deure) Havcr

I. Ingressos per les activitats
478.142.46 512.248,68

a) Vendes i prestacions de servéis DONES AMB EMPENTA
108,423.74 113.571,34

a) Vendes i prestacions de servéis UTE DAE-SAFAREIG
158.932,86 158.932,86

a) Vendes i prestacions de serNcis UTE SAFAREIG-DAE 128.030,88 128.030,88
b) Subvencions. donacions i allres ingressos DONES AMB EMPENTA 81.985.98 111.389,60
b) Subvencions. donacions i altres ingressos UTE DAE-SAFAREIG 552,00 130,00
b) Subvencions, donacions i altres ingressos UTE SAFAREIG-DAE 217,00 194.00

2. Aprovisionaments -19,145,58 -40.038,75

Aprovisionaments DONES AMB EMPENTA -49.145.58 -40.038.75

Aprovisionaments UTE DAE-SAFAREIG

Aprovisionaments UTE SAFAREIG-DAE

3. Despeses de personal -352.966,17 -350.939.58

Despeses personal DONES AMB EMPENTA -130.514,61 -144.379.43

Despeses personal UTE DAE-SAFAREIG -124.858,75 -114.263,48

Despeses personal UTE SAFAREIG-DAE -97.592.81 -92.296.67

4. Altres despeses d'cxplotació -60.273,75 -69.698,73

a) Servéis cxteriors DONES AMB EMPENTA -29,704,55 -38.565,86

a) Servéis exteriors UTE DAE-SAFAREIG -15.313,00 -14.467.35

a) Servéis exteriors UTE SAFAREIG-DAE -14.369.52 -16,530.71.

b) Tribuís DONES AMB EMPENTA •758,29 -134,81

b) Tribuís UTE DAE-SAFAREIG -128,39

5. Amortització de l'¡mmobiiit7.at -831,47 -1,110,16

Ainortització DONES AMB EMPENTA -450.60 -817,80

Amortilzació UTE DAE-SAFAREIG -380.87 -292.36

6. Altres resultáis 1.015,32 140,83

Allres resuitats DONES AMB EMPENTA 49.65 10.83

Allres resultáis UTE DAE-SAFAREIG 35.85 130.00

Altres resultáis UTE SAFAREIG-DAE 929,82

1 ) RESULTA F D'EXPLOTACIO (1+2+3+4+5+6) 15.940,81 50.602,29

7. Ingressos financcrs 647,91 277,92

Ingressos financers DONES AMB EMPENTA 634.54 261.73

Ingressos financcrs UTE DAE-SAFAREIG 13,37 16.19

8. Despeses fínanccrcs -8,89

Despeses financeres DONES AMB EMPENTA

Despeses finaneeres UTE DAE-SAFAREIG -8,89

Despeses financeres UTE SAFAREIG-DAE

II ) RESULTAT FINANCER (7+8) 639,02 277,92

Ili ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (i+ii) 16.579,83 50.880,21
IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI (III) 16.579,83 50,880,21

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI (III) DONES AMB EMPENTA -19,479,72 1.661,66

IV) RESULTAT DE L'EXERCTCi (III) U I E DAE-SAI AREIG 18.844,18 29.921,05

IV ) RESULTA^!' DE L'EXi>RCICi (III) UTE SAFAREIG-DAE 17.215,37 19,297,50

^penfo
'GUALAD/,
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15. INFORMACIÓ SEGMENTADA

L'Entitat posseeix el 50% de la UTE DAE-SAFAREIG i el 50% de la UTE
SAFAREIG-DAE, per tant, ha de fer un procés de consolidació comptable per
incorporar la part proporcional corresponent deis actius, passius, ingresaos i
despeses de les entitats sense personal itat jurídica en les que participa.

A continuació es detallen els ingressos i despeses que provenen de les activitats
própies de FAssociació Dones amb Empenta i a cadascun deis negocis conjunts
deis que participa.

Igualment, la totalitat deis ingressos i les despeses de l'Entítat de Fexercici 2016
s'han correspost a un únic objectiu, i totes les activitats realitzades s'han realitzat en
un únic centre de treball.

Euros

2015 2016

Ingressos Despeses Ingressos Despeses

Associació Dones Amb Empenta 191.093.91 210.573.63 225.363,50 223.701,84

UTE DAE - El Safareig 159.534.08 140.689,90 159.079,05 129.158.00

UTE El Safareig - DAE 129.177.70 111.962.33 128.224,88 108.927.38

479.805,69 463.225,86 512.667,43 461.787,22

16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb posterioritat al 31 de desembre de 2016, no s'han produ'ít fets rellevants
addicionals que afectin els presents Comptes Anuals.

empento
• IPUALADA

27

W



Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direccíó General de Dret
I d'Entitats Jurídiques

SoMicItud

Bsmralitat <k Catalunya
Direcció Bpieral de Dret i
«fEntiiata JuridwwB

■pagina 1 de £
Ntera: 0S47E/8(77W

Revistó deis comptes de les assoclaclons declaradas d'utílítaí^iÉRIá^'s^'^<^

Dadas d'identlficacló de la persona soMicitant
NomC)
JORDI

Primer cognomC*)

RODÉS
Segoncognom
CABAU

Tipus dlrientlficacld (*)
QDNI I^NIF QNIE QPassaport Q Alires (especrilguea-Zos)

Número (fldentificadó O
43703303Z

Cárrec que ocupa a rentitat
Mandatari

Dadas relativas a las notificacions

Adrega de correu electrónic

jrodes@idesuport.com En el cas que autoritzeu que els actas administratius de trdmit
US siguín notlficats per correu etectrónic, marqueu la caseiia E]

Adrega de correu ordinari {empteneu aquast apartet encara que háglu emptenetfanterior)

Tipus de via (*)
Carrer

Nom de ia via (*}
DE LA UNIVERSITAT

Número (*)
33

Bloc Escala Pts

3

Porta

2A

Provincia

Barcelona
Codipostal(*) Población
08007 Barcelona

Tetófbn (•)
932296628

Número de fax

Dades d'identlficacló de Tentitat jurídica

n académia [3 assodadó □ coMegI professional □ federacióD fundadó □ Centre de Mediadó de Oret Privat

Uccd'InscripdóO: S) Barcelona □ GIrona □ Lleida □ Tarragona □ Tenes de IBire
Nom (•)

ASSOCIAaÓ DONES AMB EMPENTA
CIF

G61266649

Número dlnscripdó {*)

19147

Adra^ da l'entitat
Tipus de 4ria

Carrer

Nom de ia via

DEL CLOS

Número

42

Bloc Escala Pls

2

Porta

Provfnda

Barcelona
Codi postal

08700

Pobladó

Igualada

Teléfon

938045482

Número de fax adrega electrónica

URLweb



Generalítat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitafs Jurídiques

Página 2 de 2

Sol'llcitud 30000241330

Trámite (*) €

n Inscripctádelaconstitudód'unaassoclació 57,75

n Declaradó d'utllltat púbílca 94,50

□ Modificacló d'estatuts d'una associadó 31,50
r~] tnscripdó deis órgans (fuña assodadó 21,00

n Uiuran^t de fbtocóples deis comptes anuals 15,76

n Certificadó de dades registráis d'una assodadó 21,00

n Notes simples I cóples certificades 21,00

5^ Revisló deis (»mptes de les assodadons dedarades d'utiiitat púb[i(» 105,00

n Emtssió de IHstats 10,50

ri lns(»1pdó de delegadó d'assodadd estrangera 52,50

|~| Transformadó d'una assodadó en fundadó 105,00

r~l Altres: ~

Observacions:

RENDICIÓ COMPTES 2015. PRESENTEN: MEMÓRIA D'ACTIVITATS, COMPTES ANUALS I CERTIFICAT
APROVAaÓ CCAA 2015

AVfS:

Els importe de les taxes que genera aquesta soMicItud serán válides fins a i'exercici segQent dé fany en
cure.

Localítat Data

BARCELONA 29/06/2016

S^natura

SI el vostre trámlt <»mpofta el pagament de taxa ca\ que la pagueu abans de presentar la soI Bdtud al Departament de Justída



Generaliíat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Sol-licitud detramitacíDG d'esmenes

Generalitat de Catalunya
Departament de Trebali,
Afers Socials i Famílies
Direcció General d'AccIó Cívica
i Gomunitária

OASF Igualada

.■J

13 SET, 2017 Hora: Mi
Registre d'enlrada 0458E/

Dadas d'identificació de l'entítat {apartat reservat per a l'Administració)
Nom de rentitat
Dones amb Empenta (de Igualada - Anoia)
Núm. d'inscripció
19147 '
Trámit
Rendició de comptes
Referéncia
21984 / 2017 i 18628/ 2016 (VMB)
Unitat emissora
Unitat de Supervisió i Protectorat
Data del requeriment de rAdminlstració

Dades d'identificació de la persona soMicitant {apartat que ha d'emplenar la mateixa
persona)
Nom i cognoms tOr^TlWtrAI A60iCt^A

/NIF/Passapprt/NI^ ^
Ció

Signatura de rsona sol-iicitant

NOTES

Presenteu aquest full com a primera página de la documentació que lliureu.
Per la tramitació d'esmenes no cal pagar cap taxa.

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
http://justicia.9encatcat

1 /1
Document: e0700924947118v



^ ' SnWGeneralitat de Catalunya
"  muí Departament de Justicia

Direccíó General de Dret
i d'Entítats Jurídíques

Sra. Nativitat Veraguas Aguilera

Dones amb Empenta

Carrer del dos , 42, 2n

08700 Igualada

(Anoia)

Referéncia: 21984/2017 i 18628/2016 (VMB)

Assumpte; Rendido de comptes

Reg. softida: 0547/15855/2017

Data reg. sortida: 25/08/2017 10:19:00

iimiiiBMW""»
FIRMA

Senyora,

Una vegada rebuda les rendicions de comptes relativas ais exercicis 2015 i 2016 de

rassociació declarada d'utilitat pública "Dones amb Empenta" (núm. ins. 19147), se n'ha

elaborat un informe técnic del qual resulta que s'han d'esmenar les mancances següents:

Cal que rAssociació presentí la memoria d'activitats de l'exercici 2016

degudament signada.

Disposeu d'un termini de deu dies, a comptar de l'endemá que tingui lloc aquesta

notificado, per fer-nos arribar els documente que corresponguin.

Per a qualsevol aclariment, ens podeu contactar a través del correu electrónic

dQdei.di@Qencat.cat o en el teléfon 93 316 41 00.

Atentament,

Victor Marcos Borjas

Barcelona, 25 d'agost de 2017

D

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
http://justlcla.gencat.cat

1/1

Document: 20739924w47112y

Document electrónic administratiu garantit amb signatura electrónica amb certificats de l'Agéncla Catalana
de Certificacló. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
actes adminlstratius I de les manifestacions de voluntat en suport Informátic del Registre Electrónic de la
Dlrecció General de Dret i Entitats Jurldiques del Departament de Justicia de la Generalltat de Catalunya'."
Aquest document es pot consultar a la web http://Justlcla.gencat.cat/documentsentitats



^  h ■

•í/-


