COMPTES ANUALS ABREUJATS
DE L’EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

ASSOCIACIÓ SANT JOAN DE DÉU CATALUNYA

Balanç abreujat a 31 de desembre de 2020 i 31 de desembre de 2019
ACTIU

Notes

ACTIU CORRENT
Efectiu i altres líquids equivalents
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TOTAL ACTIU
PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Excedents negatius d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

2019

10.361,66
10.361,66

282,38
282,38

10.361,66

282,38

2020

2019

6.922,00

(1.976,49)

(1.976,49)
8.898,49

(1.976,49)

3.439,66

2.258,87

3.439,66
1.241,86
2.197,80

2.258,87
514,46
1.744,41

10.361,66

282,38

7

PASSIU CORRENT
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Personal
Altres deutes amb les Administracions Públiques

2020

6

Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest balanç abreujat.
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Compte de resultats abreujat de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2020 i 2019
Notes
Ingressos per activitat pròpia
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors

10.1
10.2

10.3

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
Impost sobre beneficis
EXCEDENT DE L’EXERCICI

9

2020

2019

44.045,14
(32.396,42)
(25.208,66)
(7.087,76)
(2.850,23)
(2.850,23)

7.500,00
(9.464,56)
(7.202,87)
(2.261,69)
(11,93)
(11,93)

8.898,49

(1.976,49)

-

-

8.898,49

(1.976,49)

-

-

8.898,49

(1.976,49)

Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest compte de resultats
abreujat.
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ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
a) Estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent als
exercicis 2020 i 2019.
31/12/2020

31/12/2019

8.898,49

(1.976,49)

Ingressos i despeses imputades directament en el patrimoni net
Per subvencions, donacions y llegats rebuts

-

-

Total ingressos i despeses imputades directament en el patrimoni net

-

-

Transferències al compte de pèrdues i guanys
Per subvencions, donacions y llegats rebuts

-

-

Total transferències al compte de pèrdues i guanys

-

-

8.898,49

(1.976,49)

Resultat del compte de pèrdues i guanys

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

b)

Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net corresponent als
exercicis 2020 i 2019
Excedents
negatius
d’exercicis
anteriors

Excedent de
l’exercici

TOTAL

SALDO AJUSTAT 01/01/2019

-

-

-

Total ingressos i despeses reconeguts

-

(1.976,49)

(1.976,49)

SALDO 31/12/2019

-

(1.976,49)

(1.976,49)

SALDO 01/01/2020

-

(1.976,49)

(1.976,49)

8.898,49

8.898,49

Total ingressos i despeses reconeguts
Altres variacions del patrimoni net

(1.976,49)

1.976,49

-

SALDO 31/12/2020

(1.976,49)

8.898,49

6.922,00
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MEMÒRIA ABREUJADA 2020
1. NATURALESA I ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ
1.1.

Identificació.

L’entitat “ASSOCIACIÓ SANT JOAN DE DÉU DE CATALUNYA” és una organització no
governamental, sense afany de lucre, constituïda com a associació amb personalitat jurídica
pròpia, que es regeix amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, estant inscrita amb data 08 de juliol
de 2019, amb el número d’inscripció 65943 en el registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya. El seu domicili social es troba al carrer Dr. Antoni Pujadas, nº 40 de Sant Boi de
Llobregat sent el seu NIF G67471433.
Fou fundada el 29 d’abril de 2019, per les següents entitats:
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Província d’Aragó – Sant Rafael, amb domicili al carrer
Dr. Antoni Pujadas, 40, Sant Boi de Llobregat, amb N.I.F.: R0800035H.
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona amb domicili al Passeig Sant Joan de Déu, 2,
Esplugues del Llobregat, amb N.I.F.: R5800645C.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb domicili al carrer Dr. Antoni Pujadas, 42, Sant Boi de
Llobregat, amb N.I.F.:R5800646A.
Sant Joan de Déu Terres de Lleida, amb domicili a la Crta. N-240, km. 11 Almacelles (Lleida)
amb N.I.F. R2500280I.
Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, amb domicili al c/ Creus dels Molers, 21,
Barcelona amb N.I.F.: R5800637J.
Fundació Germà Benito Menni, amb N.I.F. G60442993, amb domicili al carrer Dr. Antoni
Pujadas, 40, 08830 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Fundació Sant Joan de Déu per a la Recerca, amb N.I.F. G62978689, amb domicili al carrer
Santa Rosa, 39-57 d’Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu, amb N.I.F. G65525180, amb domicili
al carrer Puiggarí, 5-7 08014 de Barcelona.
Fundació Germà Tomàs Canet, amb N.I.F. G59088120, amb domicili al carrer Sant Benito
Menni, 2, 08830 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
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Fundació Nostra Senyora dels Àngels, amb N.I.F. G60004314, amb domicili al carrer Roger de
Flor, 274 Baixos 08025 de Barcelona.
Fundació Campus Docent Sant Joan de Déu, amb N.I.F. G62743083, amb domicili al carrer
Miret i Sans, 10-16 08034 de Barcelona.
Fundació Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, amb N.I.F. G63925721, amb domicili al
carrer a la Via Augusta, 66-70 08950 d’Esplugues de Llobregat (Barcelona). –
L’Associació s’inspira en els valors de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, el seu fundador,
tenint com a valor central l’HOSPITALITAT i projectant-la des dels valors de la qualitat,
respecte, responsabilitat i espiritualitat.
1.2.

Finalitat i activitats desenvolupades i usuaris o beneficiaris de les activitats

La seva finalitat és la realització i desenvolupament amb mitjans i recursos propis o dels seus
socis, de programes dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social,
tant en el vessant assistencial, residencial, sociosanitària, medicosanitària, comunitària i
sociolaboral com en la preventiva i rehabilitadora, i en particular en els següents col·lectius:
infància i joventut, persones grans, dona, família, persones amb discapacitat física,
intel·lectual i sensorial, persones amb malaltia mental, persones i famílies en situació de
dependència, persones amb conductes addictives, persones refugiades, immigrants,
emigrants, transeünts, persones recluses i exreclusos, sol·licitants i beneficiaris de protecció
internacional, apatrídia i protecció temporal.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza principalment les següents activitats tal
com consta en l’article 2on dels seus estatuts:










Desenvolupar programes relacionats amb els seus fins amb mitjans propis, o bé a
través de programes integrats executats totalment o parcialment per entitats que
integren l’associació, o els centres i fundacions adherides.
Fomentar accions per l’atenció prioritària als sectors relacionats amb les finalitats
de l’associació.
Fomentar i desenvolupar programes i accions endegades a sensibilitzar a les
Administracions Públiques i a la societat en general, per tal d’obtenir una millor
solució dels problemes relacionats amb les finalitats de l’associació.
Promoure, realitzar i coordinar estudis, recerques, cursos, jornades, seminaris,
congressos, per a sensibilitzar, aprofundir i millorar les condicions dels col·lectius
afectats relacionats amb els fins de l’associació.
Promoure la docència i la formació, en les àrees biomèdica i social.
Constituir un banc de dades, un centre de documentació i editar publicacions.
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Promoure i coordinar activitats de voluntariat relacionades amb les finalitats de
l’associació.
Desenvolupar programes de cooperació amb altres institucions que tinguin per
finalitat l’assistència i integració de persones incloses en les seves finalitats,
utilitzant mitjans propis, concertats, aliens o de les entitats associades.
I altres activitats que proposin els seus associats i que estiguin incloses en les
finalitats de l’associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre en qualsevol de les activitats i finalitats de l’associació i dels
seus socis.
Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.
Activitat realitzada durant l’exercici 2020:
Un cop iniciat el treball de l’Associació durant el 2019 amb la sol·licitud de subvencions per a
programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF de l’àmbit
de polítiques socials que convoca la Generalitat de Catalunya, a través del Departament
TASIF, es va iniciar l’any amb la gestió dels fons atorgats per executar durant el 2020 pels
diferents centres SJD.
El 2020 va estar marcat per la pandèmia i els seus efectes en els programes amb finançament
a través del IRPF, per la necessitat d’ajustar les accions a la realitat social i a les mesures
provocades per l’estat d’alarma, i alhora ajustar-se a la RESOLUCIÓ TSF/1583/2020, 1 de
juliol, per la qual s'adopten mesures extraordinàries i de flexibilització de les actuacions
subvencionables amb IRPF.
En la convocatòria de 2020, treballada durant el mes de juliol i presentada el mes d’agost (i
atorgada en l’exercici 2021 abans de la formulació d’aquests comptes anuals), s’han
aconseguit subvencions per un import total de 859.800,61 €.
Amb aquest import es podran desenvolupar a partir de l’exercici 2021 els següents projectes
socials:





Programa de Suport a la Vida Autònoma: Programa Llars-Insula.
Programa d’atenció d’urgència a les famílies en risc d’exclusió i alta vulnerabilitat.
Programa d’atenció al Sensellarisme: Housing firts llars.
Millora de l'autonomia personal i atenció integral de les persones amb discapacitat a
través de la participació en activitats socials, esportives, cultural i artístiques, com a
mitjans de cohesió social.
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Programa de continuïtat en l'atenció integral a les persones grans mitjançant
programes de suport a famílies i persones cuidadores i d'estimulació cognitiva
multimèdia.
Programa d'orientació i acompanyament a la inserció laboral per a persones en
situació o en risc d'exclusió sociolaboral.
Compra Equipament B7 Millora de l'autonomia personal i atenció integral de les
persones amb discapacitat
Escola de persones cuidadores
Tutorització de dones en procés d'inserció laboral
Tractem bé. Prevenció i atenció del maltractament a les persones grans
La meva llar - llar amb suport per a joves amb trastorn mental
TEVI, el programa per a infants testimonis de violència domèstica
Temps d’esport: vida sana
CoHousing Senior
Open Llars
Dona, ara et toca a tu
Modernització finestres Llar Sant Joan de Déu. Bloc 1
Gestió i Coordinació de la subvenció IRPF2019 de l'Associació Sant Joan de Déu
Catalunya

També dins el 2020 es va sol·licitar l’ajut extraordinari COVID, en virtut de la Resolució
TSF/3168/2020, de 2 de desembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut econòmic
extraordinari d'emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector
social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19.
Un cop presentada la sol·licitud, en data 17 de desembre de 2020 es va resoldre
favorablement l’atorgament de 20.000€ per a l’Associació Sant Joan de Déu Catalunya, import
cobrat el darrer dia de l’any. Dins l’exercici 2021 i abans de la formulació d’aquests comptes
anuals, la Generalitat va requerir a totes les entitats la demostració de l’acompliment dels
requisits establerts per a ser beneficiaris de l’ajut, i que ha estat confirmat definitivament un
cop acreditats aquests requisits.
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1.

Imatge Fidel

Els comptes anuals mostren la imatge fidel de la situació econòmica, patrimonial i financera
de l’Associació, així com dels resultats de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni net
corresponents a l’exercici 2020, de conformitat amb les disposicions legals en vigor i amb els
aclariments que es contenen en la present Memòria. Els comptes anuals s’han obtingut a
partir dels registres comptables de l’Entitat, efectuats d’acord amb el Pla de comptabilitat de
les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i tenint en
compte la resta de normativa aplicable. Seran sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General
de socis, conforme determinen els Estatuts de l’Associació, sense cap modificació.
L’exercici anual als que fan referència els comptes anuals, correspon al període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
2.2.

Principis comptables no obligatoris aplicats

Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic, com en la
confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat vulnerat cap principi comptable
obligatori a que es refereix la part primera de Pla General de Comptabilitat i l’adaptació
sectorial en matèria d’entitats sense afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre, de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre.
2.3.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
c.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’ incerteses en la data de
tancament de l’exercici.
c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin significatius i que
afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis futurs.
c.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern de l’entitat no té consciència
de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o condicions que puguin
aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que l’entitat segueixi funcionant
normalment. Els comptes anuals s’han elaborat d’acord amb el principi d’entitat en
funcionament.
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2.4.

Comparació de la informació

Conforme al Decret 1514/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprovà el Pla General de
Comptabilitat, en la obligació establerta en la norma 10ª d’elaboració dels comptes anuals, a
més de la informació quantitativa referida a l’exercici al qual corresponen aquests comptes
anuals abreujats, es presenten, també, els imports referits a l’exercici anterior, del qual
s’ofereix informació comparativa. No existeixen raons excepcionals que impedeixin la seva
comparabilitat.
2.5.

Agrupació de partides

No s’han agrupat elements del balanç, ni del compte de resultats que no estiguin desagregats
en altres apartats de la memòria.
2.6.

Elements recollits en diverses partides

No existeixen elements patrimonials que figuren registrats en més d’una partida del balanç.
2.7.

Canvis en criteris comptables

Durant l’exercici 2020 no s’han realitzat canvis de criteris comptables.

2.8.

Correcció d’errors

Durant l’exercici 2020 no s’ha realitzat cap correcció d’errors.
3. APLICACIÓ DELS RESULTATS
La proposta de distribució de l’excedent obtingut en l’exercici 2020 és la que es mostra a
continuació:
(Euros)
Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (excedent)

Aplicació
A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors
A excedents d’exercicis anteriors

2020

2019

8.898,49
8.898,49

(1.976,49)
(1.976,49)

1.976,49
6.922,00
8.898,49

(1.976,49)
(1.976,49)
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per l’Associació en l’elaboració dels seus
Comptes Anuals per l'exercici 2020, d'acord amb les establertes en el Pla de comptabilitat de
les fundacions i associacions, han estat les següents:
4.1.

Immobilitzat intangible

Els béns compresos en l'immobilitzat intangible es valoren pel seu cost, el preu d'adquisició,
minorat per la corresponent amortització acumulada i de les pèrdues per deteriorament que,
si escau, hagin experimentat.
L'import amortitzable d'un actiu intangible, es distribueix sobre una base sistemàtica al llarg
de la seva vida útil. El càrrec per amortització de cada període es reconeix en l’excedent de
l'exercici.
4.2.

Immobilitzat material

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, el preu d'adquisició,
minorat per la corresponent amortització acumulada, i de les pèrdues per deteriorament que,
si escau, hagin experimentat.
L'import amortitzable d'un actiu, es distribueix sobre una base sistemàtica al llarg de la seva
vida útil. El càrrec per amortització de cada període es reconeix en l’excedent de l'exercici.
4.3.

Actius Financers i Passius Financers

L’Associació únicament reconeix un instrument financer en el seu balanç quan es converteix
en una part obligada del contracte o negoci jurídic en qüestió, d'acord amb les disposicions
del mateix.
L’Associació determina la classificació dels seus actius i passius financers en el moment del
seu reconeixement inicial i es revalua aquesta classificació en cada tancament del balanç.
Actius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria es classifiquen:
a) Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i la
prestació de serveis per operacions de tràfic, i
b) Crèdits per operacions no comercials: actius financers que no tenen origen comercial, els
cobraments del qual són de quantia determinada o determinable, i que no es negocien en un
mercat actiu.
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Al tancament de l'exercici, s'efectuarien les correccions valoratives necessàries si existís
evidència objectiva que el valor d'un crèdit, s'hagués deteriorat, és a dir, si existís evidència
d'una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs corresponents a l’esmentat
actiu. No hi ha hagut cap correcció valorativa per deteriorament de deutors a l’exercici 2020.
En cas de que n’hi hagués als propers exercicis, aquesta s’estimarà en funció de l'anàlisi de
cada un dels saldos individualitzats pendents de cobrament a data de tancament de l’any.
Interessos i dividends rebuts d’actius financers
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de
l’adquisició es reconeixerien com a ingressos en el compte de resultats en cas de que n’hi
hagués. Els interessos es reconeixerien utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Baixa d’actius financers
L’Associació donarà de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expirin els seus drets
derivats o es cedeixi la seva titularitat, sempre que el cedent es desprengui dels riscos i
beneficis significatius inherents a la propietat de l’actiu.

Passius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria es classifiquen:
a) Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de béns i
serveis per operacions de tràfic, i
b) Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments derivats,
no tenen origen comercial.
Baixa de passius financers
L’Associació donarà de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit. Si es produeix
un intercanvi d’instruments de deute entre un prestador i un prestatari, sempre que aquests
tinguin condicions substancialment diferents, es registrarà la baixa del passiu financer original
i es reconeixerà el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera es registrarà una
modificació substancial de les condicions actuals d’un passiu financer. En el cas d’un
intercanvi d’instruments de deute que no tinguin condicions substancialment diferents, el
passiu financer original no es donarà de baixa del balanç, i es registrarà l’import de les
comissions pagades com un ajustament del seu valor comptable. El cost amortitzat del passiu
financer es determinarà aplicant el tipus d’interès efectiu.
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Valoració
Inicialment, els actius i passius financers inclosos en la categoria de cost amortitzat, es valoren
pel cost, que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la contraprestació
lliurada més els costos de transacció que els són directament atribuïbles.
En valoracions posteriors, tant actius com passius, es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats es comptabilitzen en el Compte de Resultats, aplicant el mètode del tipus
d'interès efectiu.
No obstant l'assenyalat en els paràgrafs anteriors, els crèdits i dèbits a pagar amb venciment
no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, es valoren pel seu valor
nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no resulta significatiu, i es
continuen valorant per aquest import posteriorment.
4.4.

Impost sobre beneficis

L’Associació està en règim d’Entitats parcialment exemptes de l’Impost de Societats, tributant
per la part d’activitat econòmica de la mateixa, en cas que existís.

4.5.

Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del 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.
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte
evidència en contrari, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït l'import de
qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que l’Associació pugui
concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits.
4.6.

Provisió i contingències

Les obligacions existents al tancament de l'exercici, sorgides com a conseqüència de
successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a l’Associació,
l'import del qual i moment de cancel·lació són indeterminats, es registren en el balanç com
provisions i es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per
a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació.
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L’Associació no té passius que resultin indeterminats de l’import i la data que es cancel·laran.
Tampoc es té coneixement de cap contingència que hagi de ser informada en aquesta
memòria.
4.7.

Prestacions a personal

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d’ordre social obligatòries ó
voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres,
vacances ó havers variables i les seves despeses associades.
L’Associació no té compromisos per pensions ni altres obligacions posteriors a la jubilació.
4.8.

Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de reintegrables es registren com
a passiu fins a reunir les condicions que permetin considerar-les com no reintegrables,
mentre que les no reintegrables es registren segons la seva naturalesa en el compte de
pèrdues i guanys o com a ingressos directament imputables al patrimoni net, imputant
posteriorment com a ingrés en el compte de resultats, sobre una base sistemàtica, de manera
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.
A aquests efectes, una subvenció és considerada no reintegrable, quan hi ha un acord
individualitzat de concessió de la subvenció, s'han complert totes les condicions establertes
per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables sobre el seu cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es registren pel valor raonable de
l'import concedit, i les no monetàries pel valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors
al moment del seu reconeixement.
Les subvencions relacionades amb despeses específiques, es reconeixen en el compte de
resultats en el mateix exercici en què es produeixen les corresponents despeses, i les
concedides per compensar el dèficit d'explotació, en l'exercici en què es concedeixen,
excepte quan es concedeixen per finançar dèficits futurs, en aquest cas s'imputen a aquests
exercicis.
Les subvencions, quan s'hagin obtingut per adquirir actius de l'immobilitzat intangible,
material o inversions immobiliàries, s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a la
dotació a l'amortització efectuada en aquest període per als elements esmentats o, si escau,
quan es produeixi seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
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4.9.

Transaccions entre entitats relacionades

Amb caràcter general, els elements objecte d'una transacció amb entitats relacionades es
comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el preu acordat en
una operació difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent a la realitat
econòmica de l'operació. La valoració posterior es realitza d'acord amb el previst en les
corresponents normes.

5. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS EQUIVALENTS
El detall de l’efectiu i altres actius líquids equivalents a 31 de desembre és el següent:

(Euros)
Efectiu i altres líquids equivalents

Crèdits, derivats y altres
2020
2019
10.361,66
10.361,66

282,38
282,38

6. PASSIUS FINANCERS
El detall dels passius financers a 31 de desembre és el següent:

(Euros)

Derivats i altres
2020

2019

Passius financers corrents
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les Administracions Públiques*

1.241,86
514,46
2.197,80
1.744,41
3.439,66
2.258,87
(*) Els saldos amb Administracions Públiques no són considerats instruments financers, tot i que s'inclouen en
aquesta nota per a facilitar la comprensió dels comptes anuals abreujats.

Altres Informacions:
- L’Associació no ha tingut disposades línies de descompte a l’exercici 2020.
- L’Associació no té pòlisses de crèdit ni de descompte contractades.
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7. FONS PROPIS
El moviment dels fons propis durant l’exercici ha estat el següent:
Excedents
negatius
d’exercicis
anteriors

Excedent de
l’exercici

TOTAL

SALDO AJUSTAT 01/01/2019

-

-

-

Total ingressos i despeses reconeguts

-

(1.976,49)

(1.976,49)

SALDO 31/12/2019

-

(1.976,49)

(1.976,49)

SALDO 01/01/2020

-

(1.976,49)

(1.976,49)

8.898,49

8.898,49

Total ingressos i despeses reconeguts
Altres variacions del patrimoni net

(1.976,49)

1.976,49

-

SALDO 31/12/2020

(1.976,49)

8.898,49

6.922,00

8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Durant l’exercici 2020 s’han rebut donacions per import de 25.000 euros (7.500 euros al
2019) procedents de l’Obra Social de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
Addicionalment, les següents subvencions procedents van ser concedides a l’Associació
durant el 2020 per part de les administracions públiques:
 Subvenció IRPF 2019: per un import de 626.469,18 euros amb període d’execució
2020.
 Subvenció extraordinària CoVID-19: per un import de 20.000 euros amb període
d’execució 2021-2022.
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La distribució de la subvenció de IRPF per centre i projecte ha estat la següent:
Centre

Projecte

Fundació Tomàs Canet

Suport a la Vida Autònoma

SJD Serveis Socials Barcelona

Llars Insula

Fundació Tomàs Canet

Dutxes

45.395,45 €

Hospital SJD Esplugues

Treball Social

40.488,30 €

Associació SJD Catalunya

Auditoria B1 Urgencia

SJD Terres de Lleida

Housing First

55.364,42 €

SJD Serveis Socials Barcelona

Housing First Llars

41.312,88 €

Associació SJD Catalunya

Auditoria Housing First Llars

2.000,00 €

SJD Terres de Lleida

Atenció integral discapacitats

12.674,38 €

SJD Terres de Lleida

Atenció integral discapacitats

28.415,01 €

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Torrents de l'Art

12.958,19 €

Serveis Sociosanitaris SJD

Atenció a persones grans i suport a families

13.733,42 €

F. Atenció a la Dependència SJD

Atenció integral i suport domiciliari a gent gran

38.625,22 €

Associació SJD Catalunya

Auditoria B4 Gent Gran

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

SIL

25.000,00 €

SJD Serveis Socials Barcelona

INSLAB

12.975,04 €

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Escola de persones cuidadores

F. Atenció a la Dependència SJD

Tutorització dones inserció laboral

F. Nostra Senyora dels Angels

Prevenció i atenció de maltractament gent gran

3.568,81 €

Hospital SJD Esplugues

Prevenció i atenció a l'obesitat infantil

6.400,00 €

Hospital SJD Esplugues

TEVI, infants testimonis de violència domèstica

SJD Terres de Lleida

Temps d'esport: vida sana

SJD Serveis Socials Barcelona

Open Llars

54.171,08 €

Associació SJD Catalunya

Gestió i coordinació subvenció IRPF

13.812,65 €

TOTAL

Donació
46.970,96 €
115.021,54 €

1.232,50 €

2.000,00 €

8.100,00 €
11.520,71 €

33.200,00 €
1.528,62 €

626.469,18 €

L'Entitat és qui percep la subvenció, canalitzant posteriorment els fons cap a les entitats
executants dels projectes, imputant-se a resultat tant sols la subvenció assignada a les
despeses de gestió.
9. SITUACIÓ FISCAL
Impost sobre beneficis
L'Entitat, d'acord amb l'estipulat en l' impost de societats, tributa com a entitat parcialment
exempta.
En l’exercici 2020 la base imposable és cero ja que el total del resultat es genera de l’activitat
que constitueix la finalitat específica de l’Associació.
17

ASSOCIACIÓ SANT JOAN DE DÉU CATALUNYA

Conciliació de l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici amb la base imposable de
l’impost sobre beneficis:
Exercici 2020
Resultat comptable després de IS

8.898,49
Augments

Disminucions

-

-

Impost de societats
Resultat comptable abans de IS

8.898,49

Diferències permanents
Rendiments exempts

0,00

8.898,49

(8.898,49)

Base imposable (resultat fiscal)

0,00

D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden considerar-se
definitives fins que hagin estat objecte d’inspecció per les autoritats fiscals o hagin
sobrepassat un termini de prescripció de quatre anys. La Direcció de l’Associació estima que
no existeixen contingències d’impostos significatius que poguessin derivar-se de la revisió dels
anys no prescrits i que puguin afectar aquests comptes anuals en el seu conjunt.
10. INGRESSOS I DESPESES
Als exercicis 2020 i 2019 no hi han hagut despeses derivades del funcionament de l’òrgan de
govern de l’Associació.
Els únics ingressos que s’han produït durant l’exercici 2020 han estat els procedents de les
donacions de l’Obra Social de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i de les subvencions
detallades a la Nota 8.

10.1.

Ingressos

El detall dels ingressos és el següent:
(Euros)
Ingressos per donatius monetaris (Nota 8)
Subvencions oficials i no oficials a l’explotació (Nota 8)

2020

2019

25.000,00
19.045,14
44.045,14

7.500,00
7.500,00
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10.2.

Despeses de personal

El detall de les despeses de personal és el següent:
(Euros)
Sous, salaris i assimilats
Seguretat social

10.3.

2020

2019

25.208,66
7.087,76
32.296,42

7.202,87
2.261,69
9.464,56

Serveis exteriors

El detall de les despeses per serveis exteriors de l’Entitat és el següent:
(Euros)
Reparacions i manteniment
Serveis de professionals independents
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques

2020

2019

160,93
1.511,25
58,43
1.119,62
2.850,23

11,93
11,93
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11.

OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES

Les úniques transaccions amb entitats vinculades que s’han produït durant els exercicis 2020 i
2019 són les aportacions indicades a la nota 8.
El detall de les transaccions amb entitats vinculades és el següent:
Aportacions monetàries per
subvencions

(Euros)

Ingressos per aportacions

Exercici 2020
SJD Terres de Lleida
HSJD Esplugues
Parc Sanitari Sant Joan de Deu
SJD Serveis Socials Barcelona
SJD Serveis Sociosanitaris Esplugues
Fundació Nostra Senyora dels Àngels
Fundació Atenció a la Dependència SJD
Fundació Germà Tomàs Canet
Obra Social Sant Joan de Déu
TOTAL

(97.982,43)
(80.088,30)
(46.058,19)
(223.480,54)
(13.733,42)
(3.568,81)
(50.145,93)
(92.366,41)
(607.424,03)

25.000
25.000

-

7.500
7.500

Exercici 2019
Obra Social Sant Joan de Déu
TOTAL

A 31 de desembre de 2020 i 2019 no hi ha saldos pendents de cobrament ni de pagament
amb cap entitat vinculada.
12.

ALTRE INFORMACIÓ

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs dels exercicis 2020 i 2019, distribuït per
categories i desglossat per sexes, ha sigut el següent:

Número de persones empleades
final de al
l’exercici
Homes

Dones

Total

Número mig
de persones
empleades
a l’exercici

Exercici 2020
Responsable de programes i subvencions

0,73
0,73

-

0,73
0,73

0,84
0,84

0,73

-

0,73

0,21

0,73

-

0,73

0,21

Exercici 2019
Responsable de programes i subvencions
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La Junta Directiva de l’Associació està constituïda per les següents persones:






13.

President: Sr. Joan Farré Calpe
Vicepresident: Sr. Manel del Castillo Rey
Secretari: Sr. Salvador Maneu Marcos
Vocal: Sr. Emili Bargalló Anguerri
Vocal: Sra. Anna Maria Prats Malràs

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No s’ha produït cap fet posterior al tancament de l’exercici que pugui alterar la imatge fidel
de l’Associació, ni que afecti al principi d’entitat en funcionament.

A Sant Boi de Llobregat, el 31 de maig de 2021.

Sr. Joan Farré Calpe
President

Sr. Salvador Maneu Marcos
Secretari
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