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oRGANtrz'cñ aeuen¡¿ DE L,ENTITAT

SERVEI DE PROMOCIO DE

L'AUTONOMIA PERSONAL

lnfáncia i
Adolescéncia

Vida Adulta

lnserció sociolaboral

Formació contínua

Vida independent

Suport educatiu

Atenció a les persones

Psicologica

Esportiva

Oc¡ iVoluntariat

Programes, comunicació i marketing

Administració

Down Lleida s'organitza com a un servei de promoció de l'autonomia personal (SEPAP)

i s'estructura en dues grans etapes de treball, que son: Etapa d'lnfáncia ¡

Adolescéncia i Etapa de Vida Adulta. Á'ój{a¿
Dins d'aquestes dues etapes, hi ha una série d'árees que treballen de forma tralversal
ja que implementen els seus projectes de manera integral en les diferents etapes vitals

de les persones de I'entitat. Aquests són Area d'Atenció a les Persones, Area
Psicológica, Area d'oci i Voluntariat, Area Esportiva, Area de programes,

Comunicació i Márqueting i Area d'Administració.

A I'etapa d'lnfáncia i Adolescéncia hitrobem I'Area de Suport Educatiu.

Dins l'etapa de Vida Adulta hi trobem el I'Area d'lnserció Sociolaborat, I'Area de

Formació Continua, i I'Area de Vida Independent. Cadascuna d'aquestes árees

implementa una série de projectes per donar compliment als fins de I'entitat. La

metodologia de treball utilitzada és la de la PCP, Planificació Gentrada en la Persona
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seguint amb la nostra filosofia de treball.
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JUNTA DIRECTIVA

Presidenta

Sra. Olga Parés Simón

Tresorer

Sra. Rosa Ferró Garcia

Vocals

Sr. Josep Ma Borrás Rovira

Sr. Joan Cebriá Mateu

Sr. Ramon Conejo Just

Sr. Óscar Serrano Marqués

Vicepresident

Sr. Antonio Ramírez Fernández

Secretaria

Sra. Yoland a Ariza Pérez

Sra. Eva Godia Rubio

Sr. Josep Medina Morales

Sra. Anna OromíViñes

Sra. Lidia Viló Viló

Representants de les persones amb discapacitat

Sra. Ester Nadal Tarragó

Sr. Joan Sorribes Marin
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AREA ADMINISTRATIVA

Gestions própies dels departaments comptables, administratius i laborals

Elaboracíó i presentació dels documents fiscals i comptables a Justicia i Hisenda

Seguiment de les diferents pólisses d'assegurances

Elaboració i seguiment del pressupost anual, control de pagaments i gestions amb

empreses proveldores

Auditoria externa dels comptes de I'entitat

Gestió i seguiment de lloguers i subministraments en els pisos compartits i de la seu
social

Gestió de I' informació económica i elaboració d'informes per a la junta directiva

Celebració Assemblees Entitat:

. 11 dejuny

Gestió d'altes i baixes de l'associatiu:

. Alta de soci/a numerari: 6

. Alta de soci/a adherit: 5

. Alta de soci/a col.laborador: 2

. Baixa soci/a famílies: 3

. Baixa soci/a col.laboradors: 3

Convenis de col.laboració signats: 6

. Consorci per a la Normalítzació Lingüística

. DLA Piper

. Universitat de Lleida

. Fundació Alex

. TuiTu
¡ Clece Vitam

ZoA,V I*G
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Gestió de subvencions i ajudes económiques per a projectes:

. IMSERSO

. Generalitat de Catalunya

. Ajuntament de Lleida

. Diputació de Lleida

. lbercaja Obra Social

. Fundació La Caixa

o Fundación ONCE

. Fundación Mahou San Miguel

o lnstitut d'Estudis llerdencs

. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Campanyes de captació de fons

e Venta de marxandatge solidari

. Campanya'Canvia la teva mirada'

. Regala Somriures

ISO 9001 Auditoria Recertificació

Elaboració del Pla estratégic de I'entitat 2021-2023.

Signatura del Pla d'lgualtat de I'entitat.

lnici del procés d'acreditació a la Fundación Lealtad

¿
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Anee o'ere¡tctó A tEs PERSoNES

Dones; 59 Homes:75

134 famílies 540 persones

El Departament d'Atenció a les Persones: pares, mares, germans, germanes,

altres familiars i persones amb discapacitat, té com a fi informar, assessorar,

orientar i donar suport en tots aquells aspectes que puguin sorgir, d'acord amb la

missió de I'entitat.

Acollida i assessorament de 14 famílies amb fills i filles amb síndrome de Down i

altres discapacitat intel'lectuals que manifesten interés per conéixer els serveis de

I'Entitat.

Alta de I I noves famílies.

lmplementació del Protocol de derivació de noves famílies amb I'Hospital Universitari

Arnau de Vilanova.

lmplementació del Protocol de derivació de famílies nouvingudes amb fills/es amb

síndrome de Down amb el Departament de Drets Socials.

Assessorament i orientació a les famílies per la tramitació i sol.licitud de diferents

trámits administratius:

r Sol.licitud del Certificat de discapacitat

o Revisions de grau de discapacitat

0

. Sol.licitud de valoració de la Llei de Dependéncia

. Sol'licitud de valoració laboral i d'accés a serveis diürns

¡ Tramitació sol'licitud de pensions no contributives

. Tramitació de la valoració i accés a serveis residencials

. Tramitació sol'licitud títol família nombrosa

. Tramitació sol'licitud Targeta grau de discapacitat

o Tramitació dels documents d'inscripció a I'atur i RAl.
b+

4



. Tramitació de beques (MEC, EKKE, Fundación Adecco, etc.)

. Tramitació del mod. 182 del Patrimoni Protegit

lnformació, assessorament sobre el canvi de la legislació referent als processos

d'incapacitació i tutela.

I totes aquelles actuacions derivades de les necessitats manifestades per les

famílies (ajuts per aconseguir aliments, roba i altres articles de primera necessitat)

Escola de famílies:

. 6 sessions d'Escoles de Famílies:

- Entitat i família, la forga de la unió: Gonzalo Berzosa

- Down Lleida: recorregut i actualitat. Pilar Sanjuán

- Escola inclusiva. Pilar Sanjuán

- Els millors pares imares per als vostres infants. Pilar Sanjuán

- Formació post obligatória

- Eliminació de la incapacitat legal: Elena Ventosa, Fiscal de
I'Audiéncia de Lleida.

. Conferéncies DOWN organitzades per DOWN ESPAñA.

o Visita familiar a la Granja Pifarré.

. Participació d'algunes famílies de I'entitat al Encuentro de Familias organi2at

per Down España.

aá
b
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AREA DE SUPORT EDUCATIU

Dones:13 Homes:23

Aquest departament está adregat a infants i adolescents que es troben en etapa

educativa, des de I'escola bressol, primária ifins a I'ESO amb I'objectiu d'afavorir

i donar suport a les condicions socials, educatives i psicológiques del procés

d'inclusió de I'alumnat amb necessitats educatives especials als centres

educatius ordinaris preferentment.

Sessions educatives conjuntes adregades a alumant amb síndrome de Down i altres

discapacitats intel'lectuals. Les sessions van comenqar presencials peró després de

la situació del confinament i de la pandémia, les formacions van passar a ser virtuals

. Grup de nadons

. Grup escola bressol

. Grup Educació lnfantil

. Grup Educació Primária

. Grup Educació Secundária Obligatória (ESO)

Programa d'autonomia urbana adregat a persones amb síndrome de Down i altres

discapacitats intel.lectuals del grup de la ESO

Sessions logopédia (individuals o en petit grup): 13 persones ateses. Les sessions

van recuperar la presencialitat.

Casal d'estiu

Suport, orientació i seguiment a les famílies

Formació, orientació i coordinació amb el claustre del centre educatiu i amb la resta

de professionals que intervenen en el procés educatiu de l'alumnat (orientació en

dinámiques i metodologies de treball; assessorament en l'elaboració de materials

adaptats; etc). La majoria d'assessoraments i coordinacions durant aquest any s'han

realitzat online

n
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Sessions virtuals de coordinació, formatives i d'assessorament als serveis educatius

de Lleida: EAP, CREDA, CDIAP, així com també a agents externs i entorns

comunitaris: escoles de música, anglés, gimnás, entitats de temps de lleure, etc.

Organització del Xé Concurs de redacció CIUTADA XXl, sota el lema: "Jo, amb

síndrome de Down. Com creus que seria el teu dia a dia si haguessr.s nascut amb

síndrome de Down? Qud creus que pots fer per incloure /es persones amb

síndrome de Down a la societat?

Organització de la Xll Jornada Técnica "Parlem sobre educació inclusiva". Dirigida a

famílies, professionals de I'educació, alumnat de cicles formatius i graus universitaris

i persones sensibilitzades amb les persones amb síndrome de Down i discapacitat

intel'lectual, amb el suport de la Universitat de Lleida i Fundación ONCE.

sgyv s

l$t*AÓ

7



Anee D'rNsERc, ó s o c t o ta Bo RAL

Dones.'30 Homes: 28

Aquest depaÉament promou mitjangant el Programa lntegra XXl, la inserció socio-

laboral de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel.lectuals en

I'empresa ordinária.

En una primera fase, es dona suport en I'etapa de formació pre-laboral per

posteriorment, mitjangant la metodologia de treball amb suport, orientar i
acompanyar a la persona i a la família durant el procés d'inserció i la vida laboral

de la persona participant.

Orientació i assessorament a les famílies en tot el procés d'inserció laboral dels seus

fills i filles amb síndrome de Down i altres discapacitats intel.lectuals.

Formació Prelaboral: 11 persones

Prospecció d'empreses tant públiques com privades per a possibles llocs de
práctiques i de contractació de treball: 9 empreses.

Empreses col'laboradores amb el Projecte d'inserció sociolaboral lntegra XXI: 53
empreses.

Acompanyament i suport per part de les preparadors laborals de I'entitat a les

persones que formen part del projecte en les diferents etapes:

. En període de práctiques "formació in situ", practiques laborals: 12 persones

. lnsercions: 35 persones

. Contracte indefinit: 22

o Contracte temporal: 12

. Administració Pública: 1

Signatura de nous convenis per la incorporació de persones amb d

f
en práctiques laborals o en contracte: 15 persones

. SupermercatsPlusfresc

. Escola Bressol La Mitjana, Lleida

8
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. Escola Bressol Balafia, Lleida

. Escola Bressol Secá, Lleida

. Biblioteca Pública de Lleida

. Escola lnstitut Torre Queralt

. Tallers Rapor

. ACTEL

. CEDIS

. Hotel lbis

¡ Nova Alianga

. Transambiental

. Col'legi Claver

. SIC 24

Participació en l'estudi promogut per INICO lnstituto Universitario de integración en

la comunidad de la universidad de Salamanca "Prolongación Satisfactoria de la

Vida Laboral y Jubilación Activa en Personas con Discapacidad lntelectual o

del Desarrollo", qLre porta a terme ONCE; Plena lnclusión i Down España.

9
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Anee DE FoRMActó coNTtNUA

Dones:21 Homes; 19

La Formació Contínua és el complement del treball amb suport.

Les persones que han accedit o ja porten anys al món laboral, estan en procés de

recerca de feina o han acabat la seva formació académica, realitzen sessions

coordinades per professionals de I'associació per tal de fomentar i potenciar la

formació en tots els ámbits de la seva vida: laboral, social, cognitiu i personal.

Programa d'Habilitats Sociolaborals i habilitats comunicatives: 14 persones

Programa Gestiona't i habilitats comunicatives: 26 persones. Adregat a persones

que han fet formació continua prévia durant el temps valorat per l'equip técnic, amb

I'objectiu de capacitar per anar assolint el major grau d'autonomia possible en tots

els ámbits.

- Tallers

. Taller de poesia: 8 persones

. Taller de DJ: 4 persones

. Programa de rádio "La nostra tarda: 6 persones

ioau e
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Anee DE vtDA INDEPENDENT

Dones: 17 Homes.'9

El departament de vida independent té com a objectiu potenciar I'autonomia i la
independéncia de les persones de I'entitat, tot fomentant la seva presa de

decisions i I'adquisició d'hábits que els permetran realitzar el seu propi projecte

de vida d'acord al lliure desenvolupament de la personalitat.

Projecte Desperta't

Formacions de l'equip voluntariat.

Reunions de seguiment individual amb les famílies de les persones participants.

Reunions de seguiment setmanal als Pisos Compartits.

Reunions mensuals de I'Equip técnic.

Formacions amb professionals externs: Seguretat a la llar, Primers auxilis,

Alimentació saludable.

Servei de Suport a la Própia Llar

Aquest servei está adregat a persones que viuen soles, en parella o amb altres amics i

amigues. L'associació, a partir d'un servei individualitzat dissenyat conjuntament amb

les persones implicades, valora en quines árees es necessiten suports. D'aquest

manera se'ls ofereix un servei ajustat a les seves necessitats per aconseguir una millora

en les seves capacitats i habilitats.

n,ofu/ 9
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Suport donat a 5 persones de I'entitat.
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Formació per a I'autonomia

Tallers adregats a persones que desitgen tenir una formació per a I'autonomia amb

I'objectiu de desenvolupar activitats de la vida diária de forma autónoma tot adquirint

responsabilitats en l'ámbit familiar.

Participants: 6 persones

Grup d'Empoderats i Empoderades

Participants: 15 persones

- Marg: creació del "Manifest del Dia Mundial de les persones amb síndrome de

Down".

Juny: participació al I Encuentro Online Autogestores, organitzat per Etzun Gure

Naia.

Octubre: Trobada d'Autogestors i Empoderats de Down Catalunya a Barcelona.

Desembre: participació en la creació del "Manifest del Dia Mundial de les persones

amb discapacitat".

Desembre: Confecció d'arbrets de Nadal per col.laborar amb la Marató de TV3.

?o 5
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Anee D'oct t uaLUNTARIAT

Dones: 32 Homes:33

Des d'aquest departament s'organitzen diferents activitats pensades per

persones amb síndrome de Down i altres discapacitat intel.lectuals i les seves

famílies. El gaudir deltemps d'oci és un dels aspectes fonamentals per millorar la
qualitat de vida de totes les persones. A continuació, detallem els programes

d'aquest departament.

Programa "Fem Kolla"

Es tracta de participar en les diferents activitats socioculturals i de lleure ( cultura

popular, esportives, nocturnes...) que s'ofereixen a la ciutat de Lleida, compartint espais

i moments de diversió amb altres persones sense discapacitat i amb voluntaris/ies de

I'entitat.

Degut a la pandémia, aquest programa s'ha vist modificat ja que s'ha hagut d'adaptar a

les circumstáncies. Així doncs, durant les limitació de les activitats de lleure el cap de

setmana, s'han realitzat videotrucades online.

A continuació es detallen les activitats que s'han realitzat amb tots els grups durant I'any

2021:

- Activitats presencial d'oci : 60 sortides

- Activitats online d' oci: 62 videotrucades

Programa "JoHiVaig"

Es tracta d'actuacions de voluntariat per part de persones amb síndrome de Down i

altres discapacitats intel'lectuals de l'entitat. Així doncs, el rol de la persona amb

discapacitat i del voluntariat de l'entitat és compartit. Ofereixen la seva ajuda i

col'laboren conjuntament per fer activitats de voluntariat en altres associacions o

activitats que es duen a terme a la ciutat de Lleida.

Algunes col'laboracions han estat amb AFANOC, Banc d'aliments.

-/-
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Gestió de voluntariat

Homes 13 Dones 41

Formació de I'equip de voluntariat

Sempre es realitza una formació básica després de la incorporació a la borsa de

voluntariat. A més, al llarg de l'any es fan trobades temátiques que van sorgint sobre

temes de sexualitat, resolució de conflictes, casos práctics, situació de I'entitat a nivell

d'activitats i col'laboracions...

Acompanyament i seguiment de I'equip de voluntariat

Al llarg de l'any, arrel de les demandes de voluntariat que van sorgint per part de I'equip

professional, de les famílies, de les própies persones amb síndrome de Down i altres

discapacitats intel'lectuals, de centres educatius, de les col.laboracions ilo
participacions en altres entitats i activitats de la ciutat de Lleida..., es fa un

acompanyament a la persona voluntária amb la tasca de voluntariat que s'ha demanat.

A més, es realitza un seguiment i un contacte constant amb aquella persona per tal

d'establir una col'laboració mútua i garantir l'éxit en el voluntariat.

Participació en trobades d'entitats amb altres associacions, entitats, centres

Federació Catalana del Voluntariat social: trobades mensuals, organització

del dia del voluntariat, de la fira d'entitats, xerrades sobre voluntariat,

formacions...

Xerrades de difusió del voluntariat amb centres educatius, associacions...

Participació en la Jornada Catalana de Voluntariat

?0qn/ t
V
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Dones:28

AREA ESPORTIVA

Homes;36

Está dirigit a promoure la millora de la qualitat de vida de les persones amb

discapacitat intel'lectual per mitjá de la práctica esportiva, incentivant hábits de

vida saludable. En aquest projecte col.labora I'Associació de Voluntaris de La

Caixa Lleida (VOLCALL), essent un projecte conjunt d'ambdues entitats.

Actualment, Down Lleida té dos equips de básquet (anomenats blau i vermell), un de

futbol sala, un equip de gimnástica aftística, un grup de capoeira, un grup de pádel i un

grup de condicionament físic.

Amb les restriccions d'ús d'instal'lacions esportives a principis d'any, la entitat ha

continuat desenvolupant el projecte ACTIVA'T de forma online. Aquest projecte esportiu

de gimnástica, té I'objectiu de motivar a totes les persones de I'Associació a fer exercici

físic a les seves llars i mantenir-se actives amb activitats especialment pensades pel seu

benestar integral.

S'inicia el projecte de Capoeira degut a l'éxit que va tenir la jornada inclusiva que várem

organitzar al febrer de 2020. En aquest també hi participa alumnat de I'lnstitut-Escola

Torre Queralt. L'activitat apropa la disciplina espiritual combinada amb una cadéncia

musical sense lluita ni cops.

Els equips de básquet van participar als següents partits i trobades:

- Participació al Campionat de Catalunya de la Federació ACELL al mes de novembre.

- Participació de l'equip de básquet blau i vermell a la lliga interclubs de la Federació

ACELL al mes de desembre.

L'equip de futbol sala va disputar el següents partits

- Partit davant Aspros (Novembre)

t
El grup de condicionament físic va realitzar una exhibició a

- Exhibició a la plaga del Secá de Sant Pere (

15
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L'equip de gimnástica va participar en:

- Jornades de portes obertes al mes d'abril en la qual van participar una desena

d'esportistes de Down Lleida, conjuntament amb el Club FEDAC Lleida.

No obstant, enguany també hem pogut gaudir de les següents activitats:

- La primera activitat promoguda per I'ACELL en el seu projecte esportiu, va

consistir en unes proves adaptades de futbol i básquet pels técnics de la
federació. Aquesta es va realitzar un divendres al mes de juny.

- La segona activitat va ser una jornada de submarinisme organitzada per "Esport

Adaptat" en la qual diverses associacions delterritori s'iniciaven a la práctica del

submarinisme a les instal.lacions de I'Ekke.

?0a^/ t
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Anee psrcotóatce

Dones; 59 Homes:75

135 persones

Aquest departament té com a objectiu aconseguir un óptim ajust psicosocial de
totes les persones, fomentant la cooperació entre la família i/o tutors i I'equip
professional de I'Associació.

Avaluació psicológica a persones candidates per formar part del Projecte Desperta't.

. Voluntaris/áries: 't

Sessions psicológiques individualitzades per a persones amb discapacitat que ho

han sol'licitat o que han estat derivades a partir del projecte Desperta't:

. 6 persones: 156 sessions

Tutories psicológiques individualitzades al projecte Desperta't:

. 6 famílies: 32 sessions

Sessions psicológiques individualitzades per alsiles mediadors/es dels pisos

compartits:

. 1 mediadores: 4 sessions

Taller d'afectivitat i sexualitat:

. Grup Primária: 4 sessions online.

. Grup ESO: 5 sessions online.

. Grup Prelaboral: 5 sessions online

. Grup Formació Continua: 5 sessions online

. Grup Formació Gestiona't: 5 sessions online
x 0

Sessions psicológiques individualitzades per a persones usuáries que ho han

sol'licitat o venen derivats d'alguna área i assessorament a familiars de l'entitat.

Sessions psicológiques conjuntes de parella o amics: 12 persones - 28 sessions.

Des de la pandémia únicament van seguir fent sessions d'estimulació cognitiva, les

persones que ho van voler fer de manera individual, des de casa seva, amb el

programa NeuronUP2GO. Van ser 14 persones a les quals se'ls va fer la

programació i seguiment de les sessions, al llarg de tot l'a ny

T7
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Avaluació psicológica de les persones candidates a formar part del projecte lntegra

XXI:4 persones

Assessorament psicoeducatiu a les famílies dels infants que ho demanen.

lntervencions puntuals en diferents ámbits (escoles, jutjats, psiquiatres, ...). 12

Realització d'lnformes psicológics per demandes externes i/o internes: 9

Assessorament i acompanyament en empreses de práctiques: 4 empreses

Coordinació amb les famílies que segueixen prenent te verd: I persona

Coordinació amb equip professional del SESM-DI: cada mes i mig. Aquest any

només ens vam poder trobar 1 vegada presencial i les altres han estat telefóniques,

únicament amb la psiquiatra.

Participació al grup de treball de Sexualitat per a persones amb discapacitat

d'ALLEM.

Coordinació amb equip professional de I'lMlM, quan es participa a un nou estudi, o

tenen algun dubte persones usuáries o familiars.

Acompanyament a famílies i persones de l'entitat interessades a visitar entitats que

compten amb el Servei de Terápia Ocupacional (STO).

a

?O AN 5
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AREA DE PROGRAMES COMUNICACIO I

¡uAneuen¡ta

L'área de comunicació i márqueting és I'encarregada de fer arribar el nostre missatge a

la societat i de gestionar la comunicació a través de les següents actuacions:

Manteniment i actualització de continguts de la página web www.downlleida.org amb
10.365 visites de gener a desembre de2021.

Manteniment del Facebook de Down Lleida amb 6.908 persones seguidores.
(increment 1% respecte a I'any anterior)

Manteniment del Twitter de Down Lleida amb 2.958 persones seguidores (increment
del 3,86% respecte a l'any anterior)

Manteniment de I'lnstagram de Down Lleida amb 2.915 persones seguidores
(increment del21,86% respecte a I'any anterior)

Campanya 'Coneix a persones extraordináries que formen part de DOWN LLEIDA'

59 aparicions en mitjans de comunicació
. 26 premsa escrita

o 13 premsa online

. 12 televisió

. I radio

Publicació del número 31 de la revista "CRÓNICA'

Participació mensual en el butlletí virtual de Down Catalunya

Participació en el grup de treball de comunicació de Down España

Llangament del podcast'Amb tu, inclusió' amb Mariví Chacón

Col'laboració amb mitjans de comunicació locals: 
.1

a

a

a

a

a

Lleida Televisió

La Manyana

DiariSegre

Radio COPE

UA1 Radio

80M t
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a Programa on-line "lgual que jo" conduit per Empar Rovira

Visites de treball i coordinació amb:

. Sr. Joan Segura, director del Departament de Drets Socials de la Generalitat

a Lleida.

. Visita a l'Associació del President de la Diputació de Lleida, el Sr. Joan

Talarn; Sra. Gemma Vilarasau, assessora en matéria d'entitats i esport; i el

Sr. Albert Bajona.

o Gerent de Nova Alianga, Sr. Caufapé, per acordar la renovació del conveni

de col.laboració entre ambdues entitats

. Trobada amb I'Anna Feliu, representant de Junts per Catalunya, en motiu de

les Eleccions al Parlament de Calalunya 2021.

. Representants del Partit Socialista de Catalunya, a Lleida

. Elena Carandini Raventós, propietária del Castellde Raimat que va contactar

amb nosaltres per explicar-nos els plans de negoci que te pel Castell i buscar

possibles vies de col.laboració.

. Delegat del Govern a Lleida, José Crespín.

. Reunió amb el responsable de relacions institucionals del Club Raimat Golf

per establir possibles vies de col.laboració.

. Propietaris de les dues noves llibreries de Lleida: La Fatal i La lrreductible.

. Propietaris de I'empresa Vall Companys.

. Propietari de la perruqueria Style.

. La impulsora del Projecte "La petita estrella", amb I'objectiu de conéixer el

projecte icol'laborar cosint lletres de roba de colors pels bressols dels

nadons ingressats a l'Arnau de Vilanova.

. Mariví Chacón per presentar-nos la proposta de participar en el projecte del

PodCast, "Amb tu inclusió".

o Visita del nou agent de "la Caixa", per presentar-nos el nou funcionament

amb I'entitat bancária, en relació a I'associació.

. Reunió com a membres de Down Catalunya amb el Conseller d'Educació.

. Reunió amb una empresa de fisioterápia que vol signar conveni de

col' laboració amb I'entitat.

. Reunió amb Sergi Capell, per conéixer les novetats del projecte empresarial

de Raimat.

n
t
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Reunió amb responsables de Caser de Madrid per presentar-nos diferents

serveis que tenen de suport a persones amb síndrome de Down, a nivell

residencial, d'adaptacions técniques, de suport domiciliari.

Reunió amb Carol Mitjana, directora del Centre Geriátric Lleida per establir

vies de col'laboració.

Reunió amb l'empresa de Tu i Tu de fisioterápia per signar un possible

conveni de col.laboració, per fer descomptes al es persones de I'entitat.

Reunió amb Francesc Jové, técnic de I'Ajuntament de Lleida, per presentar-
nos el "SOAC: Servei d'Orientació d'Ambit Comunitari" que s'implanta a
Lleida.
Ens conviden a formar part d'una de les comissions de treball, en concret la
de "Capacitats diverses".

Reunió amb el Consorci de Normalització Lingüística. Per valorar la
possibilitat de formar parelles de conversa amb voluntaris del consorci.

Propietaridel Palau de Margalef

a

Assisténcia per part de la Junta Directiva de I'Entitat en representació de la mateixa
en diferents actes organitzats per institucions i entitats socials.

Participació en I'acte institucional de Commemoració de les víctimes de I'Holocaust
organitzat per I'Ajuntament de Lleida (30 gener)

Campanya'Canvia la teva mirada'en més de 20 establiments col.laboradors (15 a
21 marg)

Commemoració del Dia Mundial de les persones amb la síndrome de Down i Dia
Mundial de la Poesia a la Biblioteca Pública de Lleida (21 marg)

Participació en la "Trobada amb les entitats socials", organitzada pel partit polític
PSC en motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (marg)

Dinar solidari a l'establiment Maite's Healthy Food & Cofee ubicat al Waps
Torrefarrera (23 maig)

Participació en la trobada - debat organitzada pel PSC Lleida, per analitzar la
situació actual i els reptes de present i futur (7 juny)

Tallada de cabells solidária a la perruqueria Style (27 juny)

Coorganització de la V Milla Solidária Secá de Sant Pere (2 juliol)

a 0 e

Reunió amb diferents entitats que treballen amb persones amb discapacitat, a través
de Down Catalunya, per valorar que les entitats puguem ser un CEEPSIR (Centre
d'Educació Especial ProveTdor de Servis i Recursos), un recurs d
poder impulsar l' inclusiva

ent per



Presentació llibre 'Amb Lleida al Paladar' i 'Suspiros del Alma' a la llibreria La
I rreductible (6 juliol)

Reunió amb diversos responsables de la UDL per promoure la formació de persones

amb discapacitat intel'lectual a la universitat. (setembre)

Participació en la trobada 'Fent Amics a Port Aventura amb Down Catalunya' (2

octubre)

Presentació a I'Oficina de Turisme deljoc 'LleidaCity', on una part dels beneficis és
per a la nostra entitat (28 octubre)

Acte de lliurament de la XVI edició dels Premis lntegra XXI i pin d'honor de I'entitat
(19 novembre)

Organització i participació en el Dia lnternacionalde les Persones amb Discapacitat
a Lleida, junt a la resta d'entitats de la discapacitat delterritori (3 desembre)

Edició del calendari solidari DOWN LLEIDA, en 12 castells del nostre territori, contant
amb les fotografies i making of de Julian Garcia i Reinald Pomes.

Xerrades o accions divulgatives:
. Escola Maristes, Lleida (Cangó resposta)
. Col'legi Episcopal, Lleida: CFGS lntegració Social
. lnstitut Josep Lladonosa (APS)
. lnstitut La Mitjana (APS)
. Universitat de Lleida
. lnstitut Gili i Gaya, .Lleida (APS)
o FEDAC, Lleida (APS)
. INS Ronda, Lleida: lntegració Social (2), Atenció a persones en situació de

Dependéncia (2)
. llerna, Lleida : Cicle lntegració social i Educació lnfantil
. lns I'Olivera, de la Granadella. Xerrada de la trajectória de Joan Sorribes i

Angela Mora
. 3 grups de centres educatius de Primária i Secundaria de Lleida i comarques,

a través de la Unitat didáctica "Hi ha diferéncies entre tu ijo?" o bé "Diferents

ho som tots", en 2 centres educatius diferents.
. Xerrada a I'Associació de Crianga d'Almacelles, per donar a conéixer la

realitat actual de les persones amb síndrome de Down.
19 assessoraments de treballs Universitaris, de Cicles Formatius itreballs de recerca
de Batxillerat \

AO ñ^/ f
Reconeixements: v¿< '

L'entitat ha estat premiada aquest any amb el Premi Horitzó Associacionisme

Juvenil 2021 , pel projecte "Empodera't"

22
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FORMACIÓ PROFESS'ONAIS / TREBALL EN XAH(A

Formació Professionals:
. Diseño de sesiones virtuales accessibles

¡ lnstagram per a Pymes i emprenedors

. Cómo influir la agenda 2030 en los planes estratégicos de las asociaciones

de SD

. Formación de preparadores laborales especialistes en empleo con apoyo

o Sexualitat i discapacitat / Diversitat funcional

. Programa SÉNECA para profesionates

. Formació en Compliance a la Junta directiva i equip de treballadors per part
del responsable de I'empresa S&Y Consultores de Formación y Calidad y
Seguridad de la lnformación.

Formació en riscos laborals.

Down Espanya:
. Red Nacionalde Educación lnclusiva

. Red Down lntegra

. Red Nacionalde Hermanos

. Red Nacionalde Vida lndependiente

. Projecte "Campus Universidad"

. Projecte "Conócete y Participa"

. Projecte "Cuéntame un cuento"

. Projecte "Hablamos"

. Programa Séneca para profesionales z
Down Catalunya:

. Grup de Treball SEPAP, Servei de Promoció de I'Autonomia Persona!.

. Grup de treball dels professional d'Educació

ACTAS, Associació Catalana de Treball amb Suport.

S

o-¿

Arb4¿Xarxa Territorial Educació 360
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Federació catalana del Voluntariat social (Fcvs). Reunions de junta

Alumnat en práctiques de:

. Psicopedagogia (Udl)

. Treball social (Udl)

. Educació social (Udl)

. Psicologia (Udl)

' CFGS lntegració Social (Episcopal i lnstitut Ronda)

. CFGS Administració ifinances (Episcopal)

. CFGS Ensenyament i animació socioesportiva (Episcopal)

' IFE Auxiliar de vendes i atenció al públic (rns. Escola del rreball)

Col'laboració amb diferents centres educatius amb el Programa d'Aprenentatge i
servei (APS): col'legi Episcopal; lns. La Mitjana; lns. Josep Lladonosa; lns. Gil i

Gaya; FEDAC de Lleida.

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 produil 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

ws
diverses partides.
'aquest tipus

t , --'\

No existeixen elemen d
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6. Canvis en criteris comptables.
No hi ha canvis de criteri comptable dignes de ser considerats

7. Correcció d'errors.

En el exercici anterior es van rectificar saldos finals de deutors i es van reclassificar
comptes de despesa així com d'ingrés d'activitats própies de I'associació.

3. Aplicació de resultats

L'excedent de I'exercici ha estat positiu en la xifra de 11.002,87 Euros, retornant a ser
mantinguda la tónica de resultats positius dels darrers exercicis.

4. Normes de registre ivaloració

l. lmmobilitzat intangible.

Estan comptabilitzats dins de I'apartat de propietat industrial i aplicacions informátiques.
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 patrimoni cultural.

No n'hi ha de comptabilitzat. 1o
3. lmmobilitzat material.

Els béns compresos en l'immobilitzat
d'adquisició o el cost de producció.

4. Arrendaments.

material s'han valorat pel seu cost, ja sigui el preu

no n'hi ha de comptabilitzats, en relació a elements d'actiu. Tenim
arrendaments sobre pisos destinats a activitats de formació els quals han estat

registrats

lde

Bases de repartiment lmport
Excedent de l'exercici

Total base de repartiment = Total aplicació
11.002,87
11.002,97

A tcacto 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

11.002,97

Total aplicació = Total base de repartiment 11.002,97

també per desenvolupar tasques administratives i de gestió de I'associ

25
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directe de gestió de I'associació ha estat cedit per un període de 25 anys de forma
gratuTta.

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 és la del
saldo a 3111212021.

7. Existéncies.

No n'hi ha de comptabilitzades.

lmpostos sobre beneficis; del benefici de I'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 i valoració 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
i abonades en compte. S'han indicat en el compte 130 per total import de 127.627,16 €,
les subvencions aprovades peró no abonades en compte, aquestes són de caire públic
i privat.

Es comptabilitzen subvencions de capital concedides per al desenvolupament
d'activitats previstes en l'associació, peró que encara no s'han dut a terme, I'import a
final d'any pendent de traspás a resultats es de 127.627,16€

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

3rI
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5. lmmobilitzat material

La única variació del elements d'actiu es deguda a petites inversions i d'equips
informátics i la regularització d'imports.

S. lnicial Entrades Baixes S. Final

Construccions 162.487,69 162.487,69

Utillatge 4.159,04 4.159,04

Mobiliari 35.402.88 35.402,88

E.informátic 33.679.23 2.447,48 36.126.71

E.transport 0,00 0,00

Les amortitzacions de l'immobilitzat material son:

S. lnicial S. Final

Amort.
Construccions 32.410,51 32.410,51

Amort.
lnstal'lacions i

utillatge
3.4',t1,26 3.411,26

Amort.
Mobiliari

28.561,71 28.904,75

Amort. Equips
informátics

19.012,46 20.859,86

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

6. lnversions ¡mmob¡liáries

No hi ha act¡us d'aquest naturalesa.

? 0aill
7. Béns del patrimonicultural

r

)

No hi ha actius ralesa. Y



S. inicial Entrades S.Final

Prop. industrial 1.577,60 0,00 1.577,60

Aplicació informática 2.500,00 0,00 2.500,00

8. lmmobilitzat intangible

Els presents actius estan totalment amortitzats.

9. Arrendaments i altres operac¡ons de naturalesa s¡m¡lar.

9.1 . Arrendaments financers

No hi ha act¡us d'aquest naturalesa

9.2. Arrendaments ooeratius

No hi ha actius d'aquest naturalesa.

10. Actius financers.

Han vengut les operacions del present exercici.
comptes a la vista per import de 301 .776,46€

La resta de posicions d'actius són de

Q0arvt 5

Categories

lnstruments financers a llarg term¡ni lnstruments financers a curt term¡ni Totel

lnstrullHE de
patrimoni EpEsenEt¡us

de ddte
Cr¿d¡b, de¡ivab i

alires
lnstruhdb de

patrimon¡ Epesentatiús de
deute

CÉdits, derivds ¡ ahcs

Ex
21

Ex
20

Ex
2',1

Ex
20

Ex 21 Ex
20

Ex
21

Ex
20

Ex
21

Ex
20

Ex 21 Ex 20 Ex 21 Ex 20

Actius financers a cost
amort¡lzat

Actius financers mantinguts
per a negociar 0,00

Actius fnancers a cost 850,00 179,00 2.1 50,00 1.029,00 2.1 50,00

Total 850.00 179,00 2.1 50,00 1.029,00 2.1 50,00
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1. Usuaris i altres deutors

Desglossament de la partida B.ll de l'actiu del balang, "Usuaris, patrocinadors i deutors
de les activitats i altres comptes a cobrar":

Per I'exercici 2021 aquestes partides reflecteixen un saldo de 127.836,16 €, format
básicament per subvencions concedides i encara no realitzades.

2. Altre tipus d'informació
No es te cap litigi ni embargament reconegut a l'hora de redactar la present memória

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 Caixabank per import de 35.000 € 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 l'exercici. No hi ha
desemborsaments pendents dels socis i I'actiu no queda reflectit donada la seva manca
d'anotació que es deriva d'anteriors balanqos.

13. Subvencions, donacions i llegats

?0 6/;

A-d

Classes

Categories

lnstruments financeE a llarg temini Total

Deutes amb ent¡tats
de créd¡t

Derivats

A¡trcs

Deutes amb
entitats de cédit

Derivats

Altres

Er21 Ex 20 Ex
21

Ex 20 Ex
2,1

Ex 20 Ex21 Ex 20 Ex
2',1

Ex
20

Passius fnancers a cost amortitzat

Passius financers mantinguts per a
negociar

Total

S'ha d'informar
.0' \



Generalitat de Catalunya 105.070.27 €

Diputació de Lleida 14.000,00 €

Ajuntament de Lleida 5.312,97 €

lbercaja 1.750,00 €

La Caixa 29.635,00 €

Down Catalunya 48.009,95 €

Consell Nacional de la Juventud 1.700,00 €

Down España 2105,42€

TOTAL 207.583,61 €

Les donacions del 2021 son:

Donatius particulars: 44.889,11 €

Donatius entitats:/ empreses 16.295,51€

Total 61 .1 84,62 €

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 127 .627 ,16 €,
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
124.109,96 €.

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
0 t

1. No hi ha imports de
I'entitat.

derivades del funcionament de l'órgan de govern de



2. No hi ha imports en la partida2 del compte de resultats, "Ajuts concedits i altres
despeses".

La partida 5 del compte de resultats, "Aprovisionaments", es desglossa en :

Aprovisionamientos

Euros

2021

Compres de béns destinats a les activitats 2.810.62

Compres de primeres matéries 26.238,84

Compres d'altres aprovisionaments 0,00

Total 29.049,46

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

266.679,95 € de sous i salaris

86.413,68 € de seguretat social

2.262,14 € d'altres despeses socials

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 cero.

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 I'activitat normal de I'entitat inclosos en la partida
"Altres resultats" es xifren en 27.032,70 €, formats básicament pels ingressos de
venta de loteria de nadal, així com una petita indemnització de l'entitat asseguradora
per cobrir un sinistre. La resta es basa en imports de poca relleváncia.

5. 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 51.192,08 € en concepte de donatius ipatrocinis amb els que no hi

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

- No hi ha reflectides transaccions efectuades amb entitats del grup i associades
- No hi ha transaccions efectuades en moneda estrangera.

16. Provisions i contingéncies

Res a destacar

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

18. Fets posteriors al tancament

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'inclou informació sobre

- Canvis a l'órgan de govern, direcció i representació. Registrat nova Junta de Govern
amb data 1110612021

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta

Sra. Olga Parés

Tresorer

Sra. M" Rosa Ferró

Vocals

Sra. Eva Godia Rubio

Sr. Josep Medina Morales

Sra. Anna OromíViñes

Sr. Óscar Serrano Marqués

Sra. Lidia Viló V¡ló

Sr. Ramón Conejo

Sr. Joan Cebria Mateu

Vicepresident

Sr. Antonio Ramírez Fernández

Secretaria

Sra. Yoland a Ariza Pérez

Representants de les persones amb discapacitat I
Joan Sorribes, Ester Nadal

n0



21. Informació segmentada

L'área geográf¡ca 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.

Signat: JUNTA DIRECTIVA

u.ryt
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ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SÍNDROME DE DOWN
Llistat de comptes anuals (Balang de Situació)

Exercici : 2021, P erí ode : Oberlu ra-Desembre (Eu ros)

Actiu

Pá9. 1

Passiu

A)ACT|VO NO CORRTENTE

l. lnmovilizado intangible.
1. Desarrollo.
2. Concesiones.
3. Patentes, licencias marcas y similares.
4. Fondo de comercio.
5. Aplicaciones informáticas.
6. Derechos sobre activos cedidos en us
7. Otro inmovilizado intangible.

ll. Bienes del Patrimonio Histórico
'1. Bienes lnmuebles.
2. Archivos.
3. Bibliotecas.
4. Museos.
5. Bienes muebles.
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio

lll. lnmovilizado material
1. Terrenos y construcciones.
2. lnstalaciones técnicas y otro inmoviliza
3. lnmovilizado en curso y anticipos.

lV. lnversiones inmobiliarias.
'1. Terrenos
2. Construcciones.

V. lnversiones en entidades del grupo y asoc
1. lnstrumentos de patrimonio.
2. Créditos a entidades.
3. Valores representat¡vos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.

Vl. lnversiones financieras a largo plazo.
1. lnstrumentos de patrimonio.
2. Créditos a terceros.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.

Vll. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRTENTE

l. Activos no corrientes mantenidos para la v

ll. Existencias
1. Bienes destinados a la actividad
2. Materiales primas y otros aprovisionam
3.Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproduc{os, residuos y materiales r
6.Anticipos a proveedores

lll. Usuarios y otros deudores de la actividad

lV. Deudores comerciales y otras cuentas a
1. Clientes por ventas y prestaciones de
2. Clientes, entidades del grupo y asocia
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administracione
7. Fundadores por desembolsos exigidos

V. lnversiones en entidades del

153.439,94 A) PATRTMONTO NETO

A-1) Fondos propios
l. Dotación fundacional/Fondo social

1. Dotación fundacional/Fondo social.
2. (Dotación fundacional no ex¡gida/F

ll. Reservas.
1. Estatutarias.
2. Otras reservas.

lll. Excedentes de ejercicios anteriores.
1. Remanente.
2. (Excedentes negativos de ejercicio

lV. Excedentes del elercicio.

A-2) Ajustes por cambios de valor.
L Activos financieros disponibles para la
ll. Operaciones de cobertura.
lll. Otros.

A-3) Subvenciones, donaciones y legados re
l. Subvenciones.
ll. Donaciones y legados.

B) PASIVO NO CORRIENTE

l. Provisiones a largo plazo.
1. Obligaciones por prestaciones a largo
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones por reestructuración.
4. Otras provisiones.

ll. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociabl
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financi
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.

lll. Deudas con entidades del grupo y asociad

lV. Pasivos por impuesto diferido.

0,00

429.582,62

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

c) PASIVO CORRIENTE

l. Pasivos vinculados con activos no corrient

ll. Provisiones a corto plazo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

433.256,90
0,00
0,00
0,00

29.485,85
0,00

29.485,85
392.768,18
392.768,18

0,00
11.002,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

152.589,94
130.077,18
22.512,76

0,00

560.884,06

127.627,16
127.627,16

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

850,00
850,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

22.138,50

0,00

0,00

54,M-
0,00

54,4+
0,00
0,00
0,00

lll. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociabl
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financi
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

lV. Deudas con entidades del grupo y asocia

V. Beneficarios-Acreedores

Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas
1. Proveedores
2. Proveedores, entidades del grupo y as
3. Acreedores varios
4. Personal (renumeraciones pend¡entes
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administracione

t
30,00-

127.836,16
0,00
0,00

209,00
0,00
0,00

127.627,16
0,00

0,00

0,00

22.192,94
0,00
0,00

5.040,11
rv>124,37-

0,00
0,001. t patrimonio

y asoc
por pedidos

0,00
'17.277,20

0,00



ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SíNDROME DE DOWN
Llistat de comptes anuals (Balang de Situació)

Exercici: 2021 , Període: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu

Pá9.2

Passiu

2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

Vl. lnversiones financieras a corto plazo
1. lnstrumentos de patrlmonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

Vll. Periodificaciones a corto plazo

Vlll.Efectivo y otros activos liquidos equivalen
1. Tesorería
2. Otros activos lfquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

776,46
776,46

0,00

Vll. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI

0,00

583.022,56

301
301

583.022,56

70 t

t'

'(/\



ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SíNDROME DE DOWN
Llistat de comptes anuals (Pérdues i Guanys)

Exercici: 2021 , Període: Gener-Desembre (Euros)

Pá9. 1

(Deure) Haver

A) Excedente del ejercicio

lngresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) lngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de la actividad

8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Carga sociales
c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

10. Amortización del inmovilizado

1 1. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio

12. Exceso de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

14. lngresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En entidades del grupo y asociadas
a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos
b) De entidades del grupo y asociadas
b2) De terceros

15.Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones

16. Variación de valor razonable en instrumenlos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) lmputación al excedente del ejercicio por

't1.002,87

236.178,46
0,00

171.284,07
13.702,31

0,00
51.192,08

124.109,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

4.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A,IO+A1 1+A12+A13)

0,00

0,00

29.049,46-

28.398,41

355.355,77-
266.679,95-

88.675,82-
0,00

70.501 ,35-
67.847,O8-

0,00
0,00

2.654,27-

2.190,44-

79.413,06
79.413,06

0,00

0,00

0.00
00

0.00

11.002,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00I 0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,0017. Diferencias de cambio

r

financieros disponibles para la venta
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ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SíNDROME DE DOWN
Llistat de comptes anuals (Pérdues i Guanys)

Exercici : 2021, P eríode: Gener-Desembre (Euros)

Pá9.2

(Deure) Haver

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciónes y otras

4.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A1 8)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +R.Z)

19. lmpuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)

B) Operaciones interrumpidas

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

A.5)) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20)

C) lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

'1. Act¡vos financieros disponibles para la venta

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

3. Subvenciones recibidas

4. Donaciones y legados recibidos

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

6. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne

D) Reclasificaciones al excedente del ejericio

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

3. Subvenciones recibidas

4. Donaciones y legados recibidos

5. Efecto impositivo

D.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (D1+ D2+D3+D4+D5)

E ) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (

F) Ajustes por cambios de criterio

G) Ajustes por errores

H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

I ) Otras variaciones

J) RESULTADo ToTAL, vARlAclÓN DE PATRtMoNto NETo EN EL EilERctCto( A.5+D+E+F+G+H)

0,00
0,00
0,00

0,00

11.002,87

0,00

11.002,87

0,00

0,00

11.002,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'|,1.002,87

2
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¡

PRESSUPOST 2022

DESPESES:

SOUS I SALARIS (+ Seguretat social)

SERVEIS PROFESSTONALS (

SUMINISTRES

DESPESES DE GESIÓ (assegurances, material oficina, coneus,...)

REPARACIÓ I MANTENIMENT

DE VIATGES I REPRESENTACIÓ

DESPESES MANTENIMENT VIVENDES

DESPESES MATERIAL DE DIFUSIó (calendari, revista, publicitat )

ACTIVITATS DIVERSES (vacances IMSERSO, Port Aventura, sopar ¡ntegra, colónies,....)
DESPESES BANCARIES

VARIS:

Quotes varies entitats en xarxa

lmprevists

Varies (loteria, cursos, ...)

TOTAL DESPESES

INGRESSOS:

QUOTES SOCIS

QUOTES ACTIVITATS

QUOTES SOCIS COL.LABORADORS

SUBVENCIONS:

ACTIVITATS DIVERSES (vacances IMSERSO, Port Aventura, sopar, St. Jordi, ...)
DONATIUS VARIS ( loteria,calendaris, merchandaising, ..)

INGRESSOS VARIS

TOTAL INGRESSOS

380.000,00

10.000,00

9.000,00

5.200,00

15.000,00

3.000,00

10.800,00

8.000,00

15.000,00

2.000,00

1.800,00

27.000.00

486.800,00

39.240,00

133.000,00

12.000,00

2't 8.560,00

37.000,00

46.000,00

1.000,00

486.800,00

o/o

78,06%

2,o50/o

1,85%

1,o70/o

3,08%

o,820/o

2,220/o

1,640/o

3,08%

o,410/o

O,37o/o

5,55%

't00,00%

0,00%

0 6/v I
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