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en lols els ombils
sociols

Uno societot inclusivo, preporodo per oferir iguoltot
d'oporiunitots per o tothom, on les persones omb discopocitot
siguin les protogonistes de lo sevo vido, en iguoltot de 1
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Equip de trebal-l

I l3 membres

- 2 persones omb lo

- I I fomiliors

- l0 o jornodo completo

-3ojornodoporciol

- 3 personol exfern

síndrome de Down
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DISTRIBUCIO de PERSONES

20

15

10 I Homes

¡ Dones
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Down

I Altres discapacitat
intel'lectual
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*Il4romíties
Acollido iossessoroment o 9 noves fomílies qmb fills ifilles omb síndrome de
Down i oltres discopocitots intel{ectuols
lmplementoció protocol de derivoció de noves fomílies omb I'Hospitol
Universitori Arnou de Vilonovo.
lmplementoció protocol de derivoció de fomílies nouvingudes omb fills omb
lo síndrome de Down omb el Deportoment de Trebqll, Afers Sociols i Fomílies

Disseny de lo guio del Bebé omb lo síndrome de Down
Assessoroment i orientoció o les fomílies en tromits odministrotius.
lnformoció i ossessoroment sobre el procés d'ossisténcio, incopocitoció i

tutelo: disseny de tríptic informotiu.
Escoles de fomílies
Activitqis fomiliors
Tollers per o germons i germones
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uport educatiu

rñ23 nens i l2 nenes

o Sessions educotives odreEodes o olumnes omb síndrome de Down ioltres
discopocitots intel {ectuols

o Progromo d'outonomio urbono
o Sessions de logopédio
o Suport, orientoció iseguiment o fomílies
o lntervencions psicopedogógiques en centres educotius iinstituts
o Sessions de coordinoció, formotíves i d'ossessorqment qls serveis educqtius

de Lleido
o Xerrodes informqtives ols cloustres de centres educotius
o Cosol d'Estiu
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In-serc ió sccrolabcral

ñ'ü 28 homes i 32 dones

r Orientoció i ossessoroment o les fomílies en tot el procés d'inserció
o Formoció pre-loborol
r Prospecció d'empreses i fidelitzoció d'empreses col{oborodores
o Acomponyoment isuport per port dels i les preporodores loborols
r Signoturo de convenis de col{oboroció económico
. Signoturo de convenis per o lo incorporoció d'usuoris i usudries en

prdctiques lqborols o omb controcte
o Serveiintegrol d'orientoció, ocomponyoment isuport o lo inserció de

persones omb discqpocitot i/o mololtio mentol (SIOAS).
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%orrnacró ccntinua

ñ,i2l homes i 28 dones

r Progromo d'hobilitotssocioloborols
o Progromo Gestiono't
o Xerrodes informotives ivisites o recursos comunitoris
o Tollers de lecturq fdcil, onglés, gestió de I'euro, informdtico, monuolitots,

escripturo, hdbits de vido soludoble, etc.
o Creoció de toller de converso
o Toller "Un posseig per les professions"
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8 homes i lB dones

Projecte Desperto't: Tollers en el pis de formoció + Suport i seguiment ols
pisos comportits
Servei de Suport o lo Própio Llor: suports o oquelles persones jo
emoncipodes
Formoció per o I'outonomio: tollers en el pis de formoció per ougmentor
I'outonomio en l'entorn fomilior
Grup de joves empoderots i trobodo omb Down Cotolunyo
Formoció o voluntoris i voluntdries
Escolo de Fomílies

Reuníons de seguiment setmonol omb els usuoris i usudries dels pisos

comportits

l pis
formació

3 pisos
compartits

2 pisos
suport a la
própia llar
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28 homes i 30 dones

o Fem Kotlo: octivitots socioculturols i de lleure en lo comunitot
o Nous Voluntoris: voluntoriot en entitots sociols de Lleido
o Activitots esportives de bdsquet, futbol i gimndstico rítmico en col{oboroció

omb I'Associoció de Voluntoris de Lo coixo o Lleido (VOLCALL)

o Aciivitot de pddel o Podel lndoor
o Activitot de zumbo o Piscino Col{egi Episcopol de Lleido
o Colónies d'estiu
r Progromo de rodio "Lo Nostro TQrdQ"

¡ VodeFesto: espoi lúdic i festiu on comporiir qmb oltres persones omb
discopocitqt intel'lectuol

r Voconces IMSERSO o Vollodolid, Códiz i Son Sebosiión
. Coptqció, seguiment, formoció i gestió de voluntoris ivoluntdries
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ó2 homes i 54 dones

Avoluoció psicológico condidots Projecte Desperto't i Projecte lntegro XXI

Tutories psicológiques individuolitzodes
Seguiment integrol o fomílies
Tollers d'ofectivitot i sexuolitot
Tollers d'estimuloció cognitivo
Reolitzoció d' informes psicologics
Utilitzoció i monteniment del progromo d'estimuloció cognitivo
NeuroPersonolTrqiner de Guttmqnn.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

1. lmatge fidel

No hi ha raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat
disposicions legals en matéria comptable, de forma explicita es manifesta que els
presents comptes han reflectit la situació real ifinancera de la entitat.

2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
S'han aplicat els principis comptables obligatoris, els quals no han tingut incidéncia en
el patrimoni, la situació financera i els resultats de I'entitat.

3. Comparació de la informació.
No s'han produit modificacions en els apunts comptables que siguin importants de
destacar, en el seu moment es van redenominar alguns comptes per a una millor
comprensió del balang i així poder reflectir la realitat dels actius. No hi ha causes que
impedeixin la comparació amb exercicis anteriors.

4. Agrupació de partides.
No existeixen elements d'aquest tipus

5. Elements recollits en diverses partides
No existeixen elements d'aquest tipus

Canvis en criteris comptables.
o hi ha canvis de criteri comptable dignes de ser considerats
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T.Correcció d'errors.
No s'aprecien correccions d'errors comptables.

3. Aplicació de resultats
L'excedent de I'exercici ha estat positiu en la xifra de 31 .753,24 Euros, retornant a ser
mantinguda la tónica de resultats positius dels darrers exercicis.

4. Normes de registre ivaloració

1. lmmobilitzat intangible; Estan comptabilitzats dins de I'apartat de propietat industrial
i aplicacions informátiques, no s'han aplicat amortitzacions dels referits elements. Es
refereixen en bona part a programes de software propis del desenvolupament de
I'activitat, aquests encara no han entrat en funcionament.

2. Béns integrants del patrimonicultural. No n'hi ha de comptabilitzat.

3. lmmobilitzat material;
S'han produit canvis en la composició dels actius de la associació. Básicament donat a
la construcció de la nova seu social, que ha estat en bona part finangada per mitjá de
subvencions directes.
Fins a la data s'ha cregut en una política d'amortització molt accelerada donat a que
molts dels actius estan totalment utilitzats i són de segona má. La seva vida útil pot ser
bastant finita.
Pel que fa als nou elements de construcció , aquests seran amortitzat de forma lineal
en funció del anys de disposició del local, cedit per la realització de la tasca social.

4. Arrendaments; no n'hi ha de comptabilitzats, en relació a elements d'actiu. Tenim
registrats arrendaments sobre pisos destinats a activitats de formació els quals han
estat realitzats també per desenvolupar tasques administratives i de gestió de
l'associació. El local de directe de gestió de l'associació ha estat cedit per un període
de 25 anys de forma gratuita.

Bases de repartiment lmport
Excedent de l'exercici

Total base de repartiment = Total aplicació
31.753,24
31.753,24

Aplicació a lmport
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutáries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Resultats negatius d'exercicis anteriors

31.753,24

31.753,24
Total aplicació = Total base de repartiment 31.753,24
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5. Permutes; no n'hi ha de comptabilitzades

6. Actius financers i passius financers; Els actius financers es composen d'imposicions a
termini, la seva valoració es la delsaldo a3111212017.

7. Existéncies;no n'hi ha de comptabilitzades

lmpostos sobre beneficis; del benefici de l'exercici no es calcula I'impost al ser la entitat
exempta itenir un resultat positiu propi de la gestió de la mateixa.

lnqressos i despeses; s'han utilitzat els principis i criteris del pla general comptable en la
seva imputació.

8. Provisions i contingéncies; No n'hi han de comptabilitzades.

9. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental No n'hi ha de comptabilitzats

10. Criteris emprats per al registre ivaloració de les despeses de personal; els costos
laborals són els indicats per conveni laboral, no s'han dut a terme costos ni ajustos de
cap tipus en conceptes de pensions.

11. Subvencions, donacions i llegats;
Pel que fa a les subvencions s'han passat al compte d'explotació les realment
cobrades iabonades en compte. S'han indicat en el compte 130 pertotal import de
299.384,16 €, les subvencions aprovades peró no abonades en compte, aquestes son
de caire públic i privat.
Es comptabilitzen subvencions de capital concedides per al desenvolupament
d'activitats previstes en I'associació, peró que encara no s'han dut a terme, I'import a
final d'any pendent de traspás a resultats es de 16.163,15 €

12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
No hi ha operacions vinculades en comptabilitat a excepció de les própies de l'ús i

finalitat de l'associació.

5. lmmobilitzat material

La única variació del elements d'actiu es deguda a petites inversions d'utillatge i

d'equips informátics.

1.

S.lnicial Entrades S. Final

Construccions 162.O33,25 454,44 162.487,69

Utillatge 675,79 3.483,25 4.159,04

Mobiliari 3.483,25 34.030,73 34.030,73

E.informátic 33.491,55 5.381,33 26.938,91

$.transport 26.763,97 -26.768,97 0
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amortitzac¡ons de I'immobilitzat material son

S.lnicial S. Final

Amort. Construccions 6.481,33 12.962,66

Amort. lnstal.lacions i utillatge 3.042,80 3.042,80

Amort. Mobiliari 25.242,22 25.242,22

Amort. Equips informátics 846,04 1.450,15

S'ha procedit a fer una reclassificació dels actius de mobiliari i d'elements de transport
donada una mala ass¡gnació als comptes comptables.

Les amortitzacions s'han classificat en funció de la naturalesa dels actius

La variació del elements d'actiu es deguda a la reforma del local social i moblar-lo

1.

S.lnicial Entrades S. Final

Utillatge 675,79 675,79

lnstal'lacions 3.483,25 3.483,25

Mobiliari 28.120,20 5.371,35 33.491,55

Construccions 162.033,25 162.033,25

Equips informátics 26.094,46 669,51 26.763,97

Les amortitzacions de I'immobilitzat material son:

S. lnicial S. Final

Amort. A. de Construccions 6.481,33

Amort. lnstal'lacions i utillatge 3.042,80 3.042,80

Amort. Mobiliari 25.242,22 25.242,22

Amort. Equips informátics 241,96 866,04

2. lnformació sobre:
Bona part dels actius s'han rebut a nivell de donació

6. lnversions immobiliáries
No hi ha actius d'aquest naturalesa.

7. Béns del patrimonicultural

o hi ha actius d'aquest naturalesa

13



lmmobilitzat intangible

La seva aparició en el balang es deu a la compra d'un programa informátic, no s'han
amortitzat degut a que encara no han entrat en funcionament.

S. inicial Entrades S.Final

Prop. industrial 1.577,60 0 1.577,60

Aplicació informática 2.500,00 0 2.500,00

9. Arrendaments ialtres operacions de naturalesa similar

9. 1. Arrendaments financers
No hi ha actius d'aquest naturalesa

9.2. Arrendaments operatius
No hi ha actius d'aquest naturalesa

10. Actius financerc

Han vengut les operacions del present exercici. La resta de posicions d'actius són de
comptes a la vista per import de 290.733,21€

1. Usuaris i altres deutors

Desglossament de la partida B.ll de I'actiu del balang, "Usuaris, patrocinadors i deutors
de les activitats i altres comptes a cobrar":
Per I'exercici 2017 aquestes partides reflecteixen un saldo de 186.080,40 format
básicament per subvencions concedides i encara no realitzades.

Altre tipus d'informació
es te cap litigi ni embargament reconegut a I'hora de redactar la present memória

Cr¿dits, derivats i
ahEsrcprc$ntat¡uglnstdments de

patrimon¡ ruprcsenht¡us de Crüdits, dorivats ¡ altEslnstruments de
patrimon¡

Tot¡l

Ex
l5

Ex
14

Ex
15

EX
l4

Ex
l5

Ex
14

Ex
l5

Ex
14

Ex
l5

Ex
14

Ex 15 EIi17 Ex 16 Ex 17

a
amort¡tzat

Act¡us f¡nancers mant¡nguts
per a negociar

0.00 0.00 0.00 0.00
nancefs a cost

2000,00 600.00 2000.00 600.00
rotel

2000,00 600,00 2000.00 600.00

\
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ll. Passius financers

No n'hi ha de comptabilitzats. L'entitat, donat al seu volum i xifra de negoci pot
sobreviure financerament amb les subvencions concedides. Des de fa exercicis está
concedida una línia de crédit amb la entitat La Caixa de Pensions per import de 18.000
€ les quals no s'han disposat mai i es per aquest motiu que no surten reflectides en el
Balang.

Es reflecteix en el balang els saldos propis de les administracions públiques, ja que no hi ha
passiu per finangament extern

12. Fons propis

Formats exclusivament per reserves, romanent i resultats de I'exercici. No hi ha
desemborsaments pendents dels socis i l'actiu no queda reflectit donada la seva
manca d'anotació que es deriva d'anteriors balangos.

13. Subvencions, donacions i llegats

S'ha d'informar sobre:

Les donacions del 2017 son:

Classes
Total

de cr¿d¡t
ENVAG
Altcs de crüd¡t

Defiv¡ts
Ahca

Ex
17

Ex 16 Ex
17

Ex 16 Ex
17

Ex 16 Ex
17

Ex 16 Ex
17

Ex 16

Pass¡us f¡nancers a cost amort¡tzat

Passius financers mantinguts per a
negoc¡ar

Total

d
É
{,

)

Generalitat de Catalunya 153.913,26

Diputació de Lleida 15.439,09

Ajuntament de Lleida 4.250,25

lbercaja 1.500,00

La Caixa 32.000,00

Down Catalunya 14.301,83

Down España 11.660,79

Fundación ONCE 2.600,00

GEOX 6.000,00

TOTAL 241.665,20

¡Qonatius particu lars: 12.936,76

flonatius entitats: 5.928,20

Qt"t 72.220,92 (*)
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Pel que fa a les subvencions s'han passat al compte d'explotació les realment
cobrades i abonades en compte. S'han indicat en el compte 130 per total import de
268.844,75 €, les subvencions aprovades peró no abonades en compte, aquestes són
de caire públic i privat.
L'import total de subvencions que reflecteixen en el compte de resultat es d'import
240.328,37 €

14. Situació fiscal

14.1 lmpost sobre societats
No es calculen deferéncies de cap tipus

14.2. Altres tributs
No es tenen constáncia de cap circumstáncia sobre tributs que afectin a la activitat.

15. lngressos i Despeses

1. No hi ha imports de despeses derivades del funcionament de l'órgan de govern de
I'entitat..

2. No hi ha imports en la partida 2 del compte de resultats, "Ajuts concedits i altres
despeses".

No hi ha imports en la partida 5 del compte de resultats, "Aprovisionaments".

La partida 7 del compte de resultats, "Despeses de personal", es desglossa en :

255.222,22 € de sous i salaris

76.448,76 € de seguretat social

No hi han aportacions i dotacions per a pensions i altres cárregues socials.

Els imports en la partida 8.c compte de resultats, "Pérdues, deteriorament i variació
de les provisions per operacions de les activitats", es xifren en 1.505,52 €

3. No hi ha reflectides vendes de béns i prestació de serveis produits per permuta de
béns no monetaris i serveis.

4. Els resultats originats fora de l'activitat normal de I'entitat inclosos en la partida
"Altres resultats" no es xifren, import de poca relleváncia.

lnformació sobre:
- lngressos de promocions, patrocinadors i col'laboracions amb indicació de les

activitats a les quals es destinen i, si escau, les condicions a qué estan subjectes.
- Hi ha hagut 72.220,82 € en concepte de donatius i patrocinis amb els que no hi

ha cap contraprestació i es dediquen al desenvolupament dels projectes de
l'entitat.

5.

- No hi ha reflectides transaccions efectuades amb entitats del grup i associades

16
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No hi ha transaccions efectuades en moneda estrangera.

16. Provisions i contingéncies
Res a destacar.

17. Aplicació d'elements patrimonials id'ingressos a finalitats estatutáries
No hi ha fets destacables.

18. Fets posteriors altancament

No hi ha fets destacables.

19. Operacions amb parts vinculades

No hi ha fets destacables. Tant sols destacar la relació la entitat coordinadora de Catalunya

20. Altra informació

S'ha d'incloure informació sobre:

- Canvis a l'órgan de govern, direcció i representació. Registrat nova Junta de
Govern amb data 3OlOSl2014.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta Vicepresidenta
Pilar Sanjuán Divina Fumanal
Tresorer Secretaria
Miquel Llompart Olga Parés
Vocals
Sra. Yolanda Ariza Pérez
Sr. Josep Ma Borrás Rovira
Sr. JordiGodall Ricart
Sra. Eva Godia Rubio
Sra. Jorgina Llanses Roure
Sr. Josep Medina Morales
Sr. Antonio Ramírez Fernández

Representants de les persones amb discapacitat
Marta Gódia, Sonia Ballart, Esther Nadal

21. Informació segmentada

L'área geográfica de les nostres activitats es la zona de Lleida i província, tots els
recursos obtinguts durant I'any s'han aplicat a les diferents actuacions i els recursos
obtinguts poden ser difícilment identificables en forma concreta, el detall queda reflectit
en la memória d'activitats
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Signat: JUNTA DIRECTIVA
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