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FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent 

A la Junta Executiva del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT, per encàrrec de la Junta Directiva. 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT (en endavant, l'Entitat) que comprenen el balanç a 31 de 

desembre de 2019, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i la 
memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió els comptes anuals de l'exercici adjunts expressen, en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del FONS 

CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT a 31 de desembre de 2019, 

així com dels resultats corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en 

particular, amb els principis i criteris comptables en ells continguts. 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora 

d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb 

aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor en 
relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos els 

d'independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya 

segons la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes . En aquest sentit, 

no hem prestat serveis diferents als d'auditoria de comptes ni han concorregut 

situacions o circumstàncies que, d'acord amb l'establert en la citada normativa 
reguladora, hagin afectat a la necessària independència de manera que s'hagi vist 

compromesa. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporc10na una base 

suficient i adequada per a la nostra opinió d'auditoria. 

Audiax is Auditores , s.L.P. In scrit a en el Instituta de Censores Jurados de Cuent as de Espafia. 
R. M. Barcelona, volumen 20070, folio 028, hoj a núm. B-822, lnscripción l a. B-59159822 l 
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Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent 

Aspectes més rellevants de l'auditoria 

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici 
professional, han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més 

significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos 

han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu 

conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió 
per separada sobre aquests riscos. 

Aspecte més rellevant en relació amb el reconeixement d'ingressos i despeses 

Dins de l'epígraf dels ingressos per activitats del compte de pèrdues i guanys adjunt, 

l'Entitat registra les consignacions dels socis i col·laboradors que destinen a projectes. 
Aquestes consignacions s'imputen a l'ingrés i també a despesa descomptant la part de 

gestió. 

El reconeixement dels ingressos és una àrea significativa i susceptible d'incorrecció 

material, particularment al tancament de l'exercici en relació amb la seva adequada 

imputació temporal. 

Com s'ha treballat en l'auditoria 

Els nostres procediments d'auditoria per abordar el risc anteriorment descrit són els 

següents: 

Anàlisis de la consignació aprovada pels socis i col·laboradors, als diferents 

projectes, verificant la correcta imputació al compte de pèrdues i guanys, tant el 

registre de l'ingrés com la part de la despesa imputada. 

Obtenció de la confirmació externa a 31 de desembre de 2019 dels clientes 
circularitzats per evidenciar l'existència del dret de cobrament. 

Procediments alternatius, mitjançant les consignacions rebudes després del 

tancament de l'exercici per evidenciar la correcta imputació del meritatge dels 

ingressos i despeses associades. 
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FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent 

Conclusió 

Després d'efectuar els procediments d'auditoria anteriorment indicats, no trobem 

elements que puguin contradir la valoració en la comptabilitat de l'Entitat respecte 

l'import dels ingressos d'activitats i dels aprovisionaments per les aplicacions als 

diferents projectes. 

Altra informació 

L'altra informació comprèn l'informe de gestió de l'exercici 2019 la formulació del qual 

és responsabilitat dels membres de la Junta Executiva de l'Entitat, i no forma part 

integrant dels comptes anuals . 

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'altra informació, de 

conformitat amb l'exigit per la normativa reguladora d'auditoria de comptes, consisteix 

en avaluar i informar sobre la concordança de l'altra informació amb els comptes 
anuals, a partir del coneixement de l'Entitat obtingut en la realització de l'auditoria dels 

citats comptes i sense incloure informació diferent de l'obtinguda com a evidència 

durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat pel que fa a l'informe de gestió 
consisteix en avaluar i informar de si el seu contingut i presentació són conformes a la 

normativa que resulta d'aplicació. Si basant-nos en el treball que hem realitzat, 

concloem que existeixen incorreccions materials, estem obligats a informar-ne. 

Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit en el paràgraf anterior, la informació 

que conté l'informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2019 i 

el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. 

Responsabilitat dels membres de la Junta Executiva en relació amb els comptes anuals 

Els membres de la Junta Executiva de l'Entitat són responsables de formular els comptes 

anuals adjunts, de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l'Entitat, de conformitat amb el marc d'informació 

financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari 

per permetre la preparació dels comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a 
frau o error. 
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Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent 

En la preparació dels comptes anuals, els membres de la Junta Executiva de l'Entitat són 

responsables de la valoració de la capacitat de l'Entitat de continuar com a empresa en 

funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa 

en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte 

si els membres de la Junta Executiva tenen intenció de liquidar l'Entitat o de cessar les 

seves operacions, o bé no existeixi una altra alternativa realista. 

Responsabilitat de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals abreujats 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el 
seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un 

informe d'auditoria que conté la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria 
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes vigent a 

Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeix. 

Les incorreccions materials poden deure's a frau o error i es consideren materials si 

individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement que influeixin en les 
decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 

d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim 

una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També: 

• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, 

deguda a frau o error, vam dissenyar i apliquem procediments d'auditoria per 

respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per 

proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció 
material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material 

deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control 

intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria per tal de 

dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del 

control intern de l'entitat. 
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FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent 

• Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels membres de la 

Junta Executiva. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, pels membres de la Junta Executiva, 
del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència 

d'auditoria obtinguda, vam concloure sobre si existeix o no una incertesa material 

relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre 

la capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem 

que hi ha una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre 

informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes 

anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió 
modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda 

fins a la data del nostre informe d'auditoria. 

No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la causa que l'Entitat deixi de 

ser una empresa en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, 
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i 

fets subjacents d'una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb els membres de la Junta Executiva de l'Entitat en relació amb, 
entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les 

troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del 

control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria. 

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació els membres de la 

Junta Executiva de l'Entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en 

l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos 

considerats més significatius. 
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Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent 

Descrivim aquests nscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions 

legals o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, l d'abril de 2020. 

2020 Núm. 20/20/02673 

Informe d'auditoria de comptes subjecte 
a la normat iva d'aud itoria de comptes 

espanyo la o in ternaciona l 

JOSEP M. MORERA (R.O.A.C. 15.722) 

Soci-Auditor de Comptes 

6 



---1 
ACTIU 

Notes de la 
memòria 

A) ACTIU NO CORRENT 

l. Immobilitzat intangible 

2. Aplicacions infonnàtiques 5 

I. Immobili tzat material 6 
3. Mobiliari i Equips per a processaments 

d'informació 

4. Altre immobilitzat material 

V. Inversions financeres n llnrg termini 8 
l. Crèdits a tercers 

B) ACTIU CORRENT 

11. Usuaris, patrocin!ldors i deutors de les activitats 
i altres comptes a cobrar 

l. Socis i col · laboradors 8 

4. Altres deutors 8 

6. Act ius per impost corrent i Altres crêdits amb les 

Administracions Públiques 12 

V. Inversions financeres a curt termini 8 
l . Crêdits a tercers 

VI. Periodificacions a curt termini 

Vil. Efectiu i altres actius líquids equiva lents 9 
l .Tresoreria 

TOTAL ACTIU (A+B) 

Número de registre: 14.433 NIF: G 17125832 

Balanços abreujats a 31 de desembre de 2019 i 2018 

(Euros) 

2019 2018 PATRIMONI NET l PASIU 

65.666,00 15.841, 76 A) PATRIMONI NET 

940,08 1.253,42 Awl) Fons propis 
940.08 1.253 ,42 Ill. Excedents d'exercicis anteriors 

l. Romament 
62.003,60 14.588,34 

28.299.48 11.586.76 
V.Excedent de l'exercici (positiu o negatiu} 

33.704.12 3.001.58 

2.722.32 - B) PASSIU NO CORRENT 
2.722,32 

3.224.139,09 2.990.953, 78 C) PASSIU CORRENT 

II. Deutes a curt termini 

1.727.146,09 1.762.195,32 l. Deutes amb entitats de crèdit 

1.726.875,65 1.757.402.6 l 
I V.Creditors per activitats i a ltres comptes a pagar 

270.44 4. 792.55 l. Projectes pendents de pagament 

0,16 
2. Creditors varis 

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 

2.333,28 - 4 . Altres deutes amb les Administracions Públiques 

2.333,28 - 5. Consignacions pendents d1aplicació 

4.185,56 5.007,72 

1.490.474,16 1.223.750,74 
1.490.474.16 1.223.750.74 

3.289.805,09 3.006. 795.54 TOTAL PATRIMONI NET l PASSIU (A+B+C) 

La memòria que s'ndjunta fonna part dels Comptes Anuals Abreujats 

Notes de la 
2019 2018 

memòria 

279.941,64 221.867,29 

li 279.941 ,64 221.867,29 
221.867,29 172.341,83 
221.867,29 172.341 ,83 

3 58.074,35 49.525,46 

-

3.009.863,45 2. 784.928,25 

- 745,96 

JO - 745.96 

3.009.863.45 2.784.182,29 

JO 2.643.017.10 2.659.588.35 

JO 13.401.74 11.837.69 

JO 16.939.88 l 6.3 l 5,94 

12 48.788.22 47.785.20 
JO 287.716.51 48.655. 11 

3.289.805,09 3.006.795,54 



Número de registre: 14.433 NIF: G 17125832 

Comptes de resultats abreujats cor res ponents als exercicis acaba ts 
el 31 de desembre de 201 9 i 2018 

(Euros) 

(Deure) Haver 
Notes de la 

2019 
memòria 

l. Ingressos per Ics activita ts 3.446.115,45 
a) Consignacions de socis i col·laboradors /3.a) 3.446. 11 5,45 

5. Aprovisionaments 13.b) -2.513.792,71 
a) Aplicacions projectes -2.5 l 3. 792, 71 

6. Altres ingressos de Ics activita ts 29.566,88 
b) Altres ingressos accessoris i altres de gesti ó corrent 29.566,88 

7. Despeses de personal /J.l) -675.415,80 

8. Altres des peses d'exp lotació 13.d) -207.1 52,3 1 
a) Serveis exteriors -I 97.523,34 

a. l) Arrendaments i cànons 7.a) -30.000,12 
a.2) Reparacions i conservació -1 5.819,86 
a.3) Serveis professionals independents -2 1.967,04 
a. 4) Transports -356,25 
a. 5) Primes d'assegurances -287,47 
a.6) Serveis bancaris -679,49 
a. 7) Publici tat, propaganda i relacions públiques -17.9 16,96 
a.8) Subm inistraments -6.203,79 
a.9) Altres serveis -l 04.292,36 

b) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials -
c) Altres despeses de gesti ó corrent -9.628,97 

9. Amorti tzació de l'immobilitza t 5i6 -21.387,87 

l l. Deteriora ment i resu lta t per a lienacions de l' immobi li tzat 5 i 6 -158,14 

13. Altres resu lta ts / 3.e) 1.735,02 

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIO (1+5+6+7+8+9+13) 59.510,52 

14. Ingressos fi nancers -
17. Diferències de ca nvi -1.436,17 

II) RESULTAT FINANCER (14+17) -1.436,1 7 
Ill) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (l+Il) 58.074,35 
8. Impostos sobre beneficis 12. b) -

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 58.074,35 

La memòria que s'adjunta fonna part dels Comptes AnuaJs Abreujats 

201 8 

3.451.427,1 O 
3.45 1.427,10 

-2.601 .249,07 
-2.60 1.249,07 

6.176,02 
6.176,02 

-656.603,55 

-149.562, 13 
- l 49.562, l 3 

-30.000,12 
-4.208, 17 

-12.776,95 
-398,43 
-273 ,98 
-906, 16 

-7.126,90 
-5.582,50 

-88.288,92 

-
-

-10.480,07 

-
9.854,26 

49.562,56 

15,77 

-52,87 

-37,10 
49.525,46 

-
49.525,46 



Número de registre: 14.433 NIF: G 17125832 

Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis acabats el 31 de 
desembre de 2019 i 2018 

(Euros) 

Romanent 
Excedent de 

TOTAL 
l'exercici 

A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 135.519,21 36.822,62 172.341,83 

l. Ajustaments per canvis de criteri 20 l 7 i anteriors - - -

li. Ajustaments per errors 20 17 i anteriors - - -

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 135.5 19,21 36.822,62 172.341,83 

l. Excedent de l'exercici - 49.525,46 49.525,46 

[V. Altres variacions del patrimoni net 36.822,62 -36.822,62 -

C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 172.341,83 49.525,46 221.867,29 

l. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors - - -

H. Ajustaments per errors 2018 i anteriors - - -

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 172.341,83 49.525,46 221.867,29 

l. Excedent de l'exercici - 58.074,35 58.074,35 

[V. Altres variacions del patrimoni net 49.525,46 -49.525,46 -

E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 221.867,29 58.074,35 279.941,64 

La memòria que s'adjunta fonna pait dels Comptes Anual s Abreujats 



Número de registre: 14.443 

N.l.F. :G17125832 

Memòria abreujada 

1. NATURALESA I ACTIVITATS PRINCIPALS 

El FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (d'ara 
endavant, l'Entitat) es va constituir a Salt l 'any 1986. És una associació sense 
finalitat de lucre i d'utilitat pública. Els seus Estatuts estan registrats amb el 
número 14.433 de la secció l a, del Registre de Barcelona a la Direcció General de 
Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 

L'Entitat es troba subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d'abril , del Llibre Tercer del 
Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i que regula, entre 
d'altres, les associacions que exerceixen llurs funcions majoritàriament a 
Catalunya. 

L'Entitat té adaptats els seus Estatuts a la normativa vigent. 

L'Entitat té les següents finalitats: 

- Contribuir des de l'àmbit català al desenvolupament dels països del Tercer 
Món, mitjançant la constitució i gestió d'un fons econòmic. 

- Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l'Entitat per a projectes 
d'ajuda als països desfavorits, campanyes d 'emergència i de sensibilització 
sobre la cooperació al desenvolupament. 

Fomentar i donar suport als esforços de les institucions oficials, entitats i 
associacions del país, per tal de crear un clima d'opinió pública favorable a la 
promoció d'un nou ordre econòmic internacional. 

Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informació 
adequades, als projectes de cooperació amb països desfavorables. 

- Col·laborar per tal que sigui una realitat la destinació mínima del 0,7% del 
producte interior brut a l'ajuda pública als països desfavorits, segons els 
acords de les Nacions Unides subscrits per l'Estat Espanyol i implementant 
les directius dels Objectius de Desenvolupament (ODS). 

- Promoure que totes les institucions públiques i entitats privades catalanes 
col· laborin en tasques de cooperació al desenvolupament i hi destinin un 
mínim del 0,7% dels ingressos propis. 

- l -
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Memòria abreujada 

Qualsevol altre objectiu que s'adeqüi a les finalitats de l'Entitat i no s1gu1 
contrari a la normativa legal vigent a cada moment. 

L'àmbit principal d'acció territorial es circumscriu a l'àmbit territorial català. 

El domicili social de l'Entitat radica a Barcelona, Rambla Santa Mònica, l O, 4t. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) Imatge fidel 

La present informació econòmica-financera s'ha preparat a partir dels registres 
comptables de l'Entitat, i es presenta bàsicament seguint l'establert en el Decret 
125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprovava 
el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legals en matèria 
comptable obligatòries amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni , 
de la situació financera i dels resultats de l' Entitat. L'article 2.3 del mateix 
Decret estableix que en les operacions el tractament comptable de les quals no 
estigui previst en aquest text, s'han de remetre a les normes i apartats 
corresponents del Real Decret 602/2016, de 2 de desembre, pel que es modifica 
el Pla General de comptabilitat per a PIMES aprovat pel Reial Decret 
1515/2007, de 16 de novembre i en les disposicions obligatòries legals en 
matèria comptable amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, la 
situació financera i el resultat de l'Entitat. 

Els esmentats comptes anuals han sigut preparats a partir dels registres auxiliars 
de comptabilitat de l'Entitat. 

b) Principis comptables 

Els principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes 
anuals són els que es resumeixen en la nota 4 d'aquesta memòria. Tots els 
principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni , la situació 
financera i els resultats s'han aplicat en l'elaboració d'aquests estats financers. 
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e) Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades 

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat de la 
Junta Executiva. 

En els comptes anuals de l'Entitat corresponents a l'exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2019 s'han realitzat estimacions per valorar alguns actius i passius 
que hi figuren registrats. 

Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: la classificació dels seus actius 
financers així com la seva valoració, (veure nota 8), així com les estimacions del 
període d 'amortització dels elements de l'immobilitzat de l'Entitat (veure notes 
5 i 6), les periodificacions de les pagues extres i de l'elaboració de pressupostos. 

Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació 
disponible a la data de formulació d'aquests comptes anuals sobre els fets 
analitzats, es possible que esdeveniments futurs puguin obligar a modificar-les a 
l'alça o a la baixa en pròxims exercicis; aquest fet es realitzaria de manera 
prospectiva reconeixent els efectes dels canvis d'estimació corresponents als 
comptes de pèrdues i guanys futurs. 

3.- DISTRIBUCIÓ DE L'EXCEDENT 

La proposta de l'aplicació de l'excedent positiu de l'exercici finalitzat a 31 de 
desembre de 2019 determinat per la Junta Executiva pendent d'aprovació per 
l'Assemblea General de Socis, és la següent: 

Euros 

Basc de repartiment: 

Excedent/(Pèrdua) de l' exercici 58.074,35 

Distl'ibució: 

Romanent 58.074,35 

- 3 -



Número de registre: 14.443 

N.l.F. :G17125832 

Memòria abreujada 

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la 
preparació dels comptes anuals adjunts són els següents: 

a) Immobilitzacions intangibles 

L'immobilitzat intangible es valora al seu cost d'adquisició o cost directe de 
producció aplicat, segons procedeixi, i es presenta net de la seva corresponent 
amortització acumulada conforme al següent criteri: 

• Les aplicacions informàtiques s'amortitzen linealment en un període 
estimat de 3 anys. 

b) Immobilitzacions materials 

L'immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d ' adquisició, que inclou 
totes les despeses addicionals directament relacionades amb els elements 
d'immobilitzat adquirits, incloses les despeses financeres que fossin directament 
atribuïbles a l'adquisició de l'actiu. 

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representin un augment de 
la productivitat, capacitat o allargament de la vida útil dels béns, es 
capitalitzaran com a més valor de cost dels mateixos. Les despeses de reparació i 
manteniment que no milloren la utilització ni prolonguen la vida útil dels 
respectius béns es carreguen en el compte de pèrdues i guanys en el moment en 
que es produeixen. 
Les immobilitzacions materials es presenten pel seu valor de cost d'adquisició, 
deduïdes les amortitzacions acumulades corresponents. 

L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es realitza sobre els 
valors de cost dels elements corresponents seguint el mètode lineal, aplicant els 
coeficients anuals següents, segons la vida útil estimada: 
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Coeficients 

Altres instal ·lacions 33,33% 

MobiLiari 10%-33,33% 

Equips pel procés d'informació 33,33% 

Elements de transport 20% 

e) Deteriorament de valor de l'immobilitzat intangible i material 

El valor comptable dels actius no corrents de l 'Entitat es revisa a la data del 
balanç de tancament, amb l'objectiu de determinar si hi ha indicis de l'existència 
de deteriorament. En el cas d ' existència es calcula el valor recuperable dels 
actius afectats. 

L'impo1t recuperable és el més gran del preu net de venda o el valor en ús del 
bé. Amb la finalitat de determinar el valor d'us , els fluxos esperats de tresoreria 
es descompten al seu valor present utilitzant el tipus de descompte abans 
d'impostos que reflecteixi les estimacions actuals del mercat de valoració 
temporal del diner i els riscos específics associats a l'actiu. Per aquells actius 
que no generin fluxos de tresoreria altament independents, l'import recuperable 
es determina per les unitats generadores d'efectiu a les que pertanyin els actius 
valorats. 

d) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

Arrendaments operatius 

Es tracta d'un acord mitjançant el qual l'arrendador dóna dret a usar un actiu 
durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una 
sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de caràcter 
financer, i es comptabilitza en el compte de pèrdues i guanys en l'exercici en que 
es meriti. 
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e) Actius financers i passius financers 

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

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

- Préstecs i partides a cobrar: La principal partida a cobrar que té l'Entitat és la 
del socis i/o col·laboradors, que correspon el saldo pendent de cobrament al 
tancament de l'exercici per les consignacions aprovades pels socis i/o 
col·laboradors. Inicialment, es valoren pel seu valor raonable, amb els costos 
directament atribuïbles . 

Quan el venciment d ' aquests actius és inferior a un any es valoraran pel seu 
valor nominal. 

Passius financers 

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els 
costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, 
els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferència 
entre el cost i el valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el 
període de durada del préstec en funció del tipus d'interès efectiu del passiu. 

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

No obstant això l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions 
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d'interès contractual, inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es 
valoren pel seu valor nominal. 
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f) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents 

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

g) Impostos sobre beneficis 

L 'Entitat està subjecte a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense finalitats de lucre i pel Reial Decret 1270/2003, de 10 
d'octubre, pel que s'aprova el Reglament per l' aplicació del règim fiscal 
d'aquestes entitats . 

L'Entitat està parcialment exempta de l'Impost sobre Societats. Aquesta 
exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l' exercici d'una activitat 
classificada com a econòmica i dels rendiments obtinguts per a la cessió o 
increment del patrimoni. El tipus de gravamen aplicable a les operacions no 
exemptes és del l 0%. 

La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjançant la 
suma de l'impost corrent i de l'impost diferit, que resulta de l'aplicació del 
corresponent tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici després 
d'aplicar les bonificacions i deduccions que fiscalment siguin admissibles, més la 
variació dels actius i passius per impostos diferits comptabilitzats. En tal sentit, 
l'impost corrent és l'import estimat a pagar o a cobrar, conforme als tipus 
impositius en vigor a la data del balanç de situació. 

La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de pèrdues i 
guanys, excepte quan aquest impost està relacionat amb partides directament 
reflectides en el patrimoni net, en aquest cas l'impost es reconeix també en el 
patrimoni net. 
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h) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos 

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i 
no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades 
per l'impost. Les regles sobre l'IV A suportat no deduïble són aplicables a 
qualsevol altre impost indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no 
siguin recuperables directament de la Hisenda Pública. 

L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per 
aquest impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en 
el cas de baixa de l'actiu no corrent. Les regles sobre l'IV A repercutit són 
aplicables a qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions realitzades 
per l'Entitat i que siguin recuperables a través de la Hisenda Pública. 

i) Indemnitzacions per acomiadament 

Excepte en el cas de causa justificada, l'Entitat està obligada a indemnitzar als 
seus treballadors quan són acomiadats. Davant l'absència de qualsevol necessitat 
previsible de finalització anormal del treball i atès que no reben indemnitzacions 
aquells treballadors que es jubilen o pleguen voluntàriament de la seva feina, els 
pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el 
moment que es produeixen. 

j) Ingressos i despeses 

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

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a 
cobrar i representen els imports de les consignacions aprovades pels socis i 
col·laboradors. 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en 
funció del principal pendent de cobrament i el tipus d 'interès efectiu aplicable, 
que és el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg 
de la vida prevista de l'actiu financer amb l' import amb llibres net de l'esmentat 
actiu. 
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Les despeses es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys quan té lloc 
l'aprovació dels projectes a través de l'Assemblea General de socis o de la Junta 
Executiva i al final de l'exerc ici en curs, l' import aprovat ha estat íntegrament 
consignat pels socis i col·laboradors de l 'Entitat. 

5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

El detall del moviment de l 'immobilitzat intangible durant els exercicis acabats el 
3 1 de desembre de 2019 i 2018, és el següent: 

Euros 

Saldo a 
Altes Baixes 

Saldo a 

31.1 2.18 3 1.1 2. 19 

Cost: 

Aplicacions informàtiques 7.056,48 574,75 -3.6 14,71 4.016,52 

Amortització acumulada: 

Aplicacions informàt iques -5.803,06 -875,87 3.602,49 -3.076,44 

Sa ldo net 1.253 42 940,08 

Euros 

Saldo a 
Altes Baixes 

Saldo a 

31.12.17 3 1.12. 18 

Cost: 

Aplicacions informàtiques 6.973,48 83,00 - 7.056,48 

Amo 1iització acumulada: 

Aplicacions informàtiques -4.773,43 -1.029,63 - -5.803,06 

Saldo net 2.200,05 1.253,42 

En el present exercici l'Entitat ha donat de baixa del seu balanç de situació aquells 
elements de l' immobilitzat intangible que ja no estan en ús per un import tota l de 
3.614,71 euros, generant una pèrdua per import de 12,22 euros, registrant-se en 
l'epígraf "Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat" del compte de 
pèrdues i guanys adjunt. 
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a) Béns completament amortitzats 

A 31 de desembre de 2019 i 20 18 e ls elements d'immobilitzat intangible totalment 
amortitzats i que encara estiguin en ús, són els següents: 

Euros 

20 19 2018 

Aplicacions informàtiques 1.489, 12 3.963,43 

1.489,12 3.963,43 

6.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

El detall del moviment de l'immobi litzat material pels exercicis finalitzats el 31 
de desembre de 2019 i 2018 és el següent: 

Euros 

Saldo a 
Altes Baixes 

Saldo a 

31.12.18 3 1.1 2.19 

Cost: 

Altres instal·lacions 21.243,86 1.164,25 - 22.408, 11 

Mobiliari 42.600, 78 - -850,51 41.750,27 

Equips informàtics 36.647, 17 30.702,29 -5.193 ,26 62 .156,20 

Elements de transport 29.086,22 36.206,64 - 65 .292,86 

129.578,03 68.073, 18 -6.043,77 191.607,44 

Amo1iització acumulada: 

Altres instal·lacions -18.242,24 -1.807,73 - -20.049,97 

Mobiliari -41.484, 77 - l 80,48 850,5 1 -40.8 14,74 

Equips informàtics -26. 176,46 -13.663 , 17 5.047,3 4 -34.792,29 

Elements de transport -29.086,22 -4.860,62 - -33.946,84 

-114 .989,69 -20.512,00 5.897,85 -129.603,84 

Saldo net 14.588 34 62.003,60 
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Euros 

Saldo a 
Altes Baixes 

Saldo a 

31.12.17 31. 12. 18 

Cost: 

Altres instal · lacions 20.022, 74 1.221 , 12 - 2 1.243,86 

Mobiliari 43.680,93 1.243,96 -2.324, 11 42.600,78 

Equips informàtics 37.539,28 8.305 , 11 -9. 197,22 36.647,17 

E lements de transport 29.086,22 - - 29.086,22 

130.329 17 10.770 19 -11.521,33 129.578,03 

Amortització acumulada: 

Altres instal · lacions -16.222,77 -2.0 19,47 - -18 .242,24 

Mobiliari -43.624,98 -183,90 2.324, 11 -41.484,77 

Equips informàtics -28. 126,61 -7.247,07 9.197,22 -26.176,46 

Elements de transport -29.086 22 - - -29.086,22 

-117.06058 -9.450,44 11.521,33 -114 .989,69 

Saldo net 13.268,59 14.588,34 

En el present exercici, les altes de l'immobilitzat més rellevants han estat 
l'adquisició d'un nou vehicle per la delegació que tenen al Senegal, a través d'un 
acord de col·laboració amb la "FÉDERA TION D'APPUI AU 
DÉVELOPPEMENT DU ÉPARTEMENT D'OUSSOUYE (FADDO)" i la 
substitució d'un servidor. 

Així mateix, l'Entitat ha donat de baixa del balanç de situació adjunt, mobiliari i 
equips informàtics per un import total de 6.043,77 euros, generant una pèrdua 
que ascendeix a 145,92 euros, registrant-se en l'epígraf "Deteriorament i resultat 
per alienacions de l'immobilitzat" del compte de pèrdues i guanys adjunt. 

En l'exercici anterior, l 'Entitat va donar de baixa mobiliari i equips de processos 
informàtics per un import total de 11.512,33 euros, no generant cap pèrdua ni 
benefici procedent de l'immobilitzat material. 

a) Béns totalment amortitzats 

A 31 de desembre de 2019 i 2018, els actius materials totalment amortitzats 
que encara estiguin en ús, són els següents: 
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Euros 

2019 2018 

Altres instal·lacions 16.458, 12 16.458, 12 

Mobiliari 40.457,31 4 1.098,82 

Equips informàtics 19.979,62 15.104, 12 

Elements de transport 29.086,22 29 .086,22 

105.981,27 101.747 28 

b) Assegurances 

L'Entitat té contractada una pòlissa d'assegurança per cobrir els riscos que estan 
subjectes els diferents elements de l'immobilitzat material. La cobertura 
d'aquesta pòlissa es considera suficient. 

7.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA 
SIMILAR 

a) Arrendaments operatius 

Dins l'epígraf "Arrendaments i cànons" s'hi registren despeses per arrendament 
per un import de 30.000, 12 euros al 2019 i al 2018, respectivament, en concepte 
de l'arrendament de l'oficina on radica el domicili social de l'Entitat. 

En la delegació del Senegal, l'Entitat fa ús gratuït de les instal·lacions de la 
"FÉDERATION D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU ÉPARTEMENT 
D'OUSSOUYE (F ADDO)" . 

En la delegació de Managua (capital de Nicaragua), les despeses del lloguer del 
local han ascendit en els exercicis 2019 i 2018 a un import de 4.926,27 euros i 
2.596,57 euros, respectivament. 

A data 31 de desembre de 2019 i 2018 no existeixen pagaments mínims futurs 
per arrendaments operatius no cancel· lables. 
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8.- ACTIUS FINANCERS 

El valor en els llibres comptables de cada una de les categories dels actius 
financers d'acord amb les normes de registre i valoració, exceptuant els saldos 
amb les administracions públiques (veure nota 12), l'efectiu i altre líquid 
equivalent (veure nota 9) i les periodificacions a curt termini és el següent: 

~ Catc2011es 

Préstecs i partides a cobrar 

Total 

Catc ories 
Préstecs i artides a cobrar 
Total 

Instrnments financers a llarg 
tennini 

Crèdits, Derivats, Altres 

2019 l 20 18 

2,722,321 -

Instrnmcnts financers a curt 
tcnnini 

Crèdits, Derivats, Altres 

Total 

2019 l 20 18 

2,722,321 -

Total 

2019 2018 2019 2018 
1.729.479,37 1.762.195,16 1.729.479 37 1.762.195 16 

Els actius financers a llarg termini recullen a 31 de desembre de 2019 l'epígraf 
d ' inversions financeres a llarg termini. 

Els actius financers a curt termini recullen a 31 de desembre de 2019 i 2018 els 
epígrafs de socis, col·laboradors i deutors i les inversions financeres a curt 
termini, amb excepció del saldos amb les administracions públiques. 

Un detall dels venciments dels actius financers, és el següent: 

2019 

Euros 

Actius financers 2020 2021 2022 Anvs posteriors Total 

Crèdits a tercers 2.333,28 2.333,33 388,99 - 5.055,60 

Socis i col·laboradors l. 726.875,65 - - - 1.726.875,65 

Altres deutors 270,44 - - - 270,44 

1.729.479,37 2.333,33 388,99 - l.732.20 1,69 
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2018 

Euros 

Actius financers 2019 Anvs posteriors Total 

Socis i col· laboradors l. 757 .402,61 - 1.757.402,61 

Altres deutors 4.792 55 - 4.792,55 

1.762.195 16 - 1.762.195 16 

Durant el present exercici no s ' han produït traspassos o reclassificacions entre 
les diferents categories d'actius financers. 

a) Préstecs i partides a cobrar 

Dins d' aquesta categoria d'actius financers es registren a 31 de desembre de 
2019 i 2018, els següents epígrafs de balanç: 

Euros 

Actiu no corrent Actiu corrent Total 

20 19 201 8 20 19 20 18 20 19 

Inversions financeres : 

Crèdits a tercers 2.722 32 - 2.333 ,28 - 5.055 60 

2.722 ,32 - 2.333,28 - 5.055,60 

So cis i col·laboradors: 

20 18 

-
-

Consignacions pendents de cobrament - - l . 726. 875,65 1. 757.402,6 1 l . 726.875,65 l . 757.402,6 1 

Altres deutors - - 270,44 4.792,55 270,44 4.792,55 

Total 

- - l . 727. 146,09 l. 762. 195, 16 l . 727. 146,09 1.762. 195, 16 

2.722,32 - l. 729.479,37 1.762.195,16 l. 732.201 ,69 1.762.195,16 

Crèdits a tercers 

Amb data 22 de febrer de 2019, l'Entitat firma amb un empleat un crèdit per 
import de 7 .000,00 euros amb un venciment de tres anys sent les mensualitats 
per import de 194,44 euros. 

Aquest crèdit no merita cap tipus d'interès. 
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Consignacions pendents de cobrament 

El detall a 31 de desembre de 2019 i 2018 d 'aquest epígraf és el següent: 

Euros 

2019 2018 

Consignacions pendents de cobrament: 

Socis l . 726.448,36 l. 745.464,60 

Col·laboradors 427,29 11.938,0 1 

J. 726.875 65 l. 757.402,61 

a) Socis 

Aquest saldo correspon a les aportacions consignades pendents de 
cobrament compromeses pels socis de l'Entitat. L'Entitat amb aquests 
socis també els hi repercuteix una quota d' associat a l'Entitat (veure nota 
13.a), en l'Assemblea General de Socis celebrada el 21 de juny de 2017, es 
va aprovar uns increments en les quotes. 

La proposta de l'actualització de les quotes s'assoliria en dos exercicis, un 
primer augment va ser realitzat en l'exercici 2018 i la resta s'ha realitzat 
en el present 2019. 

b) Col·laboradors 

Dins d'aquest grup s'inclouen a data 31 de desembre de 2019 i 2018 els 
següents saldos: 

Euros 

2019 2018 

Col· la bo rad ors: 

Ajuntaments 150,00 5.077,00 

Generalitat de Catalunya - -
Altres institucions municipals 277,29 6.861,01 

427,29 11.938 01 

- 15 -
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9.- EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 

Un detall del saldo que compon aquest epígraf en els exercicis finalitzats a 31 de 
desembre de 2019 i 2018, és el següent: 

Euros 

2019 2018 

Efectiu i altres actius líquids equivalents: 

Caixa efectiu 7.318,06 8.258,69 

Bancs, institucions de crèdit 1.483. 156, l O 1.2 15 .492,05 

Totals 1.490.474,16 1.223. 750, 74 

10.- PASSIUS FINANCERS 

Un detall de les categories i classes dels passius financers del balanç adj unt, a 31 
de desembre de 2019 i 2018, amb excepció dels saldos amb les administracions 
públiques, segons normes de registre i valoració, és el següent: 

~ 
lnstmmcnts financers a cu11 tennini 

Deutes amb entitats de crèdit Derivats, Altres 
Tota l 

s 

20 19 20 18 2019 20 18 20 19 2018 

Dèbits i partides a pagar 745,96 2.961.075,23 2. 736.397,09 2.961.075,23 2. 737.143,05 

Els passius financers recullen a 31 de desembre de 2019 i 2018 els epígrafs de 
Deutes a curt termini i dels Creditors per activitats i altres comptes a pagar , amb 
excepció del saldos amb les administracions públiques . 

Durant el present exercici no s'han produït traspassos o reclassificacions entre les 
diferents categories de passius financers. 

a) Dèbits i partides a pagar 

Dins d'aquesta categoria dels passius financers es registren a 31 de desembre 
de 2019 i 2018, els següents epígrafs de balanç: 
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Passiu corrent Total 

201 9 20 18 2019 20 18 

Deutes a curt termini: 

Deutes amb entitats de crèdit - 745,96 - 745,96 

- 745,96 - 745,96 

Cred itors per activitats i altres com ptes a paga,·: 

Projectes pendents de pagament 2.643.017, 10 2.659.588,35 2.643.017, 10 2.659.588,35 

Creditors varis 13.40 l , 74 11 .837,69 13.40 l , 74 11.837,69 

Personal 16.939,88 16.3 15,94 16.939,88 16.3 15,94 

Consignacions pendents d'aplicació 287.716,51 48 .655, 11 287.716,51 48 .655, 11 

Total 

2.961.075,23 2.736.397,09 2.961.075,23 2. 736.397,09 

2.961.075,23 2.737.143,05 2.961.075,23 2. 737.143,05 

Deutes amb entitats de crèdit 

Dins d'aquest epígraf l'Entitat registra el deute de la targeta de crèd it pendent 
de liquidació amb un límit de 12.000,00 euros, sent un import nul a l'exercici 
2019 i de 745,96 euros l'exercici anterior. 

Proiectes pendents de pagament 

Dins d' aquest epígraf es registren els projectes aprovats per l'Entitat pendents 
de pagament a les entitats executores dels programes de cooperació. 

Consignacions pendents d 'aplicació 

Dins d'aquest epígraf s'hi registren les consignacions realitzades pels socis i/o 
col·laboradors cobrades o pendents de cobrament i que es mantenen en reserva 
a l'espera que n'indiquin la destinació final , o que es meriten en l'exercici 
següent. La seva composició pe ls exercicis 2019 i 2018, és la següent: 

- 17 -
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Euros 

Entitats 2019 20 18 

Ajuntaments: 

Lleida 19.800,96 19.800,96 

Tarragona 3.000,00 3.000,00 

Sant Cugat del Vallès 261.216,89 -
Castellbisba l 2.000,00 2.000,00 

Caldes de Montbui 854, l 5 854, 15 

Rubí - 4.000,00 

Orís 150,00 -
Vallromanes - 4.000,00 

287.022 00 33.655 11 

Genera litat de Catalunya - 15.000,00 

- 15.000,00 

Mancomunitat de Municipis AMB 694,5 1 -
694,51 -

Total 287.716,51 48.655 11 

Aiuntament de Sant Cugat del Vallès 

L'Entitat ha registrat com a consignació pendent d'aplicació la convocatòria de 
l'exercici 2019 que amb data de tancament de l'exerc ici estava pendent 
d'aprovació per part de l'ajuntament. Aquest import s'imputarà en el compte de 
pèrdues i guanys durant l'exercic i 2020. 

11.- FONS PROPIS 

Un detall de la composició i evolució dels fons propis de l 'Entitat en els exercicis 
finalitzats a 31 de desembre de 2019 i 2018, és e l següent: 
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Euros 

Resultat de 

Romanent l'exercici Total 

Saldo a 31 de desembre de 2017 135.519,21 36.822,62 172.341,83 

Aplicació excedent 

- Traspassos 36.822,62 -36.822,62 -
Resultat de l' excedent del 20 l 8 49 .525,46 49.525,46 

Saldo a 31 de desembre de 2018 172.341,83 49.525,46 221.867 29 

Ap licació excedent 

- Traspassos 49.525,46 -49.525,46 -
Resultat de l'excedent del 2019 58 .074,35 58.074,35 

Saldo a 31 de desembre de 2019 221.867,29 58.074,35 279.941 64 

L'Entitat al ser una associació sense a111m de lucre, no realitza distribució dels 
resultats sinó que qualsevol excedent generat es traspassa com a dèficit o 
superàvit directament al romanent. 

12.- ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL 

El detall dels saldos amb les administracions públiques en els exercicis finalitzats 
a 31 de desembre de 2019 i 20 l 8, és el següent: 

Euros 
201 9 2018 

Saldo Saldo Saldo Saldo 
Deutor Creditor Deutor Creditor 

Impost sobre el Valor Afegit - 2.866,50 - 1.251 ,57 

Impost sobre la Renda de les Persones Fís iques - 29.659,07 - 3 1. l 04,57 

Impost sobre Societats - - 0, 16 -
Organismes de la Seguretat Social - 16.262,65 - 15. 192,81 

Altres conceptes - - - 236,25 

- 48.788,22 0,16 47.785,20 

- 19 -
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a) Situació fiscal 

Segons estableix la legis lació v igent, els impostos no es poden considerar 
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys. 

En opin ió de la Junta Executiva de l'Entitat, no existeixen contingències 
significatives que podrien derivar-se de l'eventual inspecció dels esmentats 
exercicis. 

b) Impost de Societats 

L'Entitat té l'ob ligació de presentar anualment una declaració de l'Impost sobre 
Societats. E ls beneficis d' activitats econòmiques alienes a l'obj ecte o fins de 
l'Entitat, conforme a la legislació fiscal estan subjectes a un gravamen del l 0% 
sobre la base imposable. 

A continuació s'inclou una conciliació entre el resultat comptable abans 
d'impostos i la base imposable dels exercicis 20 19 i 2018: 

Euros 
20 19 2018 

Compte de Pèrdues i Guanys Compte de Pèrdues i Guanys 
Augments Disminucions Net Augments Disminucions Net 

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici 58.074,35 49.525,46 
Impost sobre soc ietats - - - - - -
Ditèrències permanents 3.4 17.907,33 -3.477.4 l 7,85 -59.5 10,52 3.418.089,39 -3.467.651 ,95 -49.562,56 
Diferències temporànies - - - - - -
Base lmponible fiscal -1.436 17 -37, 10 
Quota al 10% - -
Deduccions fiscals ap licades - -
Quota líquida - -
Retencions i pagaments a compte - -0.16 
Hisenda Publica (deutora)/ cred itora 
per Impost sobre Societats - -0,16 

Al no existir diferències temporànies, el resultat financer coincideix amb la base 
imposable fiscal de l'impost sobre societats, en conseqüència en l'exercici 2019 
i 2018 la despesa total per impost sobre benefici correspon a l' impost corrent per 
un import nul en els dos exercicis corresponents. 
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13.- INGRESSOS I DESPESES 

El resultat net de projectes durant l'exercici 2019 i 2018, és el següent: 

Euros 

2019 2018 

Ingressos projectes 3.446. 115,45 3.45 1.427, l O 

Despeses projectes -2.5 13.792,71 -2.601.249,07 

932.322,74 850.178,03 

a) Ingressos per activitats 

Un detall d'aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts en els exerc1c1s 
finalitzats a 31 de desembre de 2019 i 2018, és el següent: 

Euros 

2019 2018 

Consignacions: 
Socis 3.266.048, 71 3. 177.873.49 

Col·laboradors 270.526,45 319.134,25 

Donacions particulars - 75,00 

Prestacions de serveis - 5.959,84 

Anul·lacions consignacions -90.459,71 -51.6 15,48 

3.446. l l 5,45 3.451.427 10 

Dins de la categoria de socis en l'exercici 2019 i 2018 s'hi registra un import 
de 4 77.630,06 euros i 336.700,00 euros, respectivament, corresponent els 
ingressos per quotes per ser associat a l'Entitat (veure nota 13 .f). 

b) Despeses projectes 

Un detall d'aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts en els exercicis 
finalitzats a 31 de desembre de 2019 i 2018, és el següent: 
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Euros 

2019 2018 

Aplicacions projectes de cooperació 2.629. 402,04 2.652.758, 10 

Anul·lacions de projectes -115.609,33 -51.509,03 

2.513. 792 71 2.601.249,07 

Dins de l'apartat d'aplicacions de projectes de cooperació, existeix a 31 de 
desembre de 2019 i 2018 un import de 140.000,00 euros i l 00.000,00 euros, 
respectivament, derivat de la implementació del pla estratègic de l'Entitat. 

e) Despeses de personal 

Un detall d'aquest epígraf en els exerc1c1s finalitzats el 31 de desembre de 
2019 i 2018, és el següent: 

Euros 
20 19 20 18 

Sous i salaris 522.533,98 501.072, 11 
Indemnitzacions - 12.699, 75 
Càrregues socials 152.88 1 82 142 .83 1,69 

675.415,80 656.603,55 

Dins l'epígraf "Càrregues socials" no s'inclou cap import corresponent a 
aportacions i dotacions per pensions. 

Tant en l'exercici 2019 com el 2018, l'Entitat ha imputat en certs projectes de 
gestió pròpia, despeses incorregudes en personal, per considerar-les com a 
despeses ordinàries específiques de determinats projectes, el seu detall per 
l'exercici 2019 i 2018, és el següent: 

20 19 

Número projecte Sous i salaris Indemnitzacions Seguretat Social 

Projecte Sensibilització 20 l 8-20 l 9 - Aj. Sant Cugat del Vallès 3296 21.275,66 - 6.677,63 

Pla Educació pel Desenvolupament 20 19 - Aj . Sant Boi Llobregat 3307 23.296, 12 - 7.40 1,3 1 

44.571 78 - 14.078 94 

- 22 -
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20 18 

Número oroiecle Sous i salaris Indemnitzacions Securela t Social 

Pla d'educació i fonnació per a la ... de St. Boi de Llobregat 20 l 8 3167 10.393, 14 4.460,75 

Pla d'educació pel desenvel.. de Sant Cugat del Vallès 20 18 3246 2 1.023 ,65 1.747,53 

31.416,79 - 6.208 28 

d) Altres despeses d'explotació 

Dins aquest epígraf es registren a 3 1 de desembre de 20 19 i 20 18, els següents 
conceptes: 

Euros 
2019 2018 

Arrendaments i cànons 30.000, 12 30.000, 12 

Reparacions i conservació 15.8 19,86 4.208, 17 
Serveis professionals independents 2 1.967,04 12.776,95 
Transports 356,25 398,43 
Primes d'assegurances 287,47 273 ,98 
Serveis bancaris 679,49 906, 16 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 17.9 16,96 7. 126,90 
Subministraments 6.203, 79 5.582,50 
Altres serveis 104.292,36 88.288,92 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions 
per operacions comercials - -
Altres despeses de gest ió corrent 9.628,97 -

207.152,31 149.562,13 

Altres despeses de gestió corrent 

Dins d'aquest apartat de l'epígraf d'Altres despeses d'explotació, l'Entitat 
registra les despeses derivades dels treballs d'Avaluació que ha realitzat amb 
un projecte a Nicaragua com a sol·licitud d' un ajuntament. 

L ' ingrés derivat de la prestació de serveis que ha realitzat l'Entitat ha estat 
registrat en l'epígraf "Altres ingressos de les activitats" del compte de pèrdues i 
guanys adjunt. 

- 23 -
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e) Altres resultats 

Dins d'aquest epígraf en l'exercici 2019, l'Entitat ha registrat un import de 
828, 16 euros com a cobrament d'unes indemnitzacions pel retard d'un vol, 
així com, regularitzacions de saldos de comptes comptables, en l'exercici 
2018 hi havia registrat un import de 9.854,26 euros, corresponent a la 
minorització en 10.000,00 euros de la quota meritada de l'exercici 2017 del 
CGLU, així com regularitzacions no significatives de comptes comptables. 

f) Quotes rebudes amb caràcter periòdic 

Dins de la categoria de socis es registren les quotes dels membres de l ' Entitat, 
el moviment d'aquests associats ens els exercicis 2019 i 2018 és el següent: 

Euros 

2019 2018 

Ingressos quotes socis 477.630,06 336.700,00 

El número d'associats en l'exercici 2019 i 2018 ha estat de 321 i 320 socis, 
respectivament. 

g) Resultat de gestió 

El resultat net de gestió de l 'Entitat pels exercicis 2019 i 2018, és el següent: 
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Euros 

2019 2018 

Ingressos de gestió: 

Ingressos per serveis diversos 29.566,88 6.176,02 

Ingressos financers 32,40 454,83 

Altres resultats 1.735,52 10.048,83 

31.334,80 16.679,68 

Despeses de gestió: 

Despesa de personal -675.415 ,80 -656 .603 ,55 

Serveis exieriors - l 97.523J4 -149.562, l 3 

Altres despeses de gestió -9.628,97 -
Amortitzacions -21.387,87 -l 0.480,07 

Deteriorament i resu ltat per 
alienacions de l'immobilitzat -158, 14 -
Despesa financera -1.468,57 -491 ,93 

Altres resultats -0,50 -194,57 

-905.583,19 -817.332,25 

Total resultat de gestió -874.248,39 -800.652,57 

14.- GESTIÓ DE RISC 

Les aplicacions patrimonials de l'Entitat estan exposades a diversos riscos 
financers: risc de mercat, risc de crèdit i risc de liquiditat. La gestió del risc global 
de l'Entitat es centra en la incertesa dels mercats financers e intenta minimitzar els 
efectes potencials adversos sobre la seva rendibilitat financera. 

Per avaluar la situació dels riscos, no tan sols s ' examina cada risc aïlladament, 
sinó que també s'analitza la interrelació d'aquests riscos i el coeficient de 
probabilitat. 

a) Risc de mercat: 

Risc de tipus de canvi: 

L'Entitat per les transaccions que realitza no està subjecte a riscos significatius 
pel tipus de canvi. 
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Risc de tipus d'interès: 

Respecte les operacions de passiu: l'Entitat no té contractada cap operació de 
passiu amb la qual cosa el risc de tipus d'interès és nul. 

Respecte les operacions d'actiu: l'Entitat no té contractada cap operació d'actiu 
amb la qual cosa el risc de tipus d'interès és nul. 

Risc de preu: 

L'Entitat pel tipus d'activitat que realitza no està subjecte a cap risc de preu. 

b) Risc de crèdit 

Atesa la naturalesa dels deutors, no existeix risc de deteriorament del valor del 
saldo, únicament s'amplien els terminis de cobrament de l'import consignat. 

Així mateix, l 'Entitat està en permanent contacte amb les entitats públiques, 
gestionant i fent un seguiment dels saldos originats. 

c) Risc de liquiditat 

L'Entitat té una política prudent de la gestió del risc de liquiditat, posseeix a 31 
de desembre de 20 l 9 i 2018 un fons de maniobra positiu per import de 
214.275,64 euros i 206.025,53 euros, respectivament, amb la qual cosa no pateix 
cap risc de liquiditat. 

15.- ALTRA INFORMACIÓ 

a) Remuneracions als membres de la Junta Executiva 

Els membres de la Junta Executiva no han rebut cap compensació econòmica per 
raó del seu càrrec tant en l'exercici 2019 com l'exercici 2018. 

La composició de la Junta Executiva en els exercicis finalitzats el 31 de 
desembre de 2019 i 2018, és la següent: 
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2019 2018 

Homes Dones Homes Dones 

Junta Executiva 8 21 13 

8 21 13 

b) Nombre mig de personal 

El número mig de personal distribuït per categories sexes de l 'Entitat durant 
l'exercici 2019 i 2018 ha estat el següent: 

2019 2018 

14 

14 

Nombre mitjà Homes Dones Nombre mitià Homes Dones 

empleats Final empleats Final 
Director de Gestió 1,00 l - 1,00 l -
Coordinador tècnic 1,00 l - 1,00 l -
Coordinadora de projectes 1,00 - l 1,00 - l 
Responsables d'àrees 8,00 4 3 6,92 5 l 
Tècnics de projectes 2,00 2 - 2,00 2 -
Administratius 2,00 - 2 2,00 - 2 

Total 15 00 8 6 13,92 9 4 

e) Honoraris d'auditoria 

Els honoraris meritats durant l' exercici 2019 i 2018 per serveis professionals 
d'auditoria, prestats per l'auditor de comptes, ascendeixen a 2.737,00 euros i 
2. 710,00 euros, respectivament. Així mateix, l'auditor de comptes va prestar 
altres serveis que els de l'auditoria durant l' exercici 2019 i 20 18 per un import 
de 2.662,00 euros i 1.400,00 euros, respectivament. 

d) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors 

La informació relativa al període mig de pagament per l'exercici 2019 i 2018 és 
la següent: 

Exercici 2019 l Exercici 2018 

Dies 

Període mig de pagament a creditors 22,24 l 41,68 
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16.-ASPECTES MEDIAMBIENTALS I INFORMACIÓ SOBRE DRETS 
D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTES HIVERNACLES 

Durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019 i 2018 l'Entitat no ha 
adquirit immobilitzat material , ni ha incorregut en despeses amb la finalitat de la 
protecció i millora del medi ambient. Així com que no posseeix drets d'emissió de 
gasos d'efectes hivernacles. 

En opinió de la direcció de l'Entitat, no existeixen contingències relacionades amb 
la protecció i millora del medi ambient que puguin tenir qualsevol efecte 
significatiu sobre el patrimoni i els resultats de l 'Entitat. 

17.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Addicionalment, amb motiu de les circumstàncies excepcionals esdevingudes amb 
posterioritat a la data de tancament de l'exercici 2019 de l'Entitat i en el període 
de la formulació d'aquests comptes anuals, amb la publicació del Reial Decret 
463/2020, amb data 14 de març de 2020, pel que es declara l'estat d'alarma per a 
la gestió de la situació de la crisis sanitària generada pel coronavirus (Covid-19), i 
que va entrar en vigor el mateix dia 14 de març, manifestem que: 

S'han dut a la pràctica la implementació de mesures organitzatives per la 
gestió de la crisis, tant individuals (gestió de situacions de contagi o 
aïllament), com col· lectives . 

Aquestes mesures, han resultat perfectament compatibles amb la 
continuïtat de l'activitat i s'està en disposició de poder prorrogar-les al 
temps que l'autoritat disposi sense posar amb això en situació crítica 
l'activitat de l'Entitat. 

L'Entitat no preveu la impossibilitat del compliment de l'obligació 
contractual, i per tant no es preveu cap conseqüència derivada de faltes 
de compliment contractual a causa de l'epidèmia. 

A data de formulació dels presents comptes anuals, es desconeixen els 
impactes econòmics de la situació de crisis generalitzada produïda, i per 
tant no és possible realitzar una quantificació del mateixos. 
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Memòria abreujada 

No hi ha esdeveniments posteriors addicionals als esmentats que afectin a la 
situació financera i patrimonial de l'Entitat. 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019 (import en euros) 

EXECUTAT 2019 PRESSUPOST 2019 

TOTAL INGRESSOS 3.477.417,85 3.713.380,00 

TOTAL INGRESSOS PER CONSIGNACIONS 3.446.115,45 3.692.000,00 

SOCIS 2.697.958,94 2.927.000,00 
Ai untaments 2.477.208,32 2.700.000,00 
Consells Comarcals 9.200,00 10.000,00 
Diputacions 189.676,62 180.000,00 
AMB i altres 21.874,00 37.000,00 

COL·LABORADORS I DONATIUS 5.526,45 50.000,00 
Col ·laboradors i donatius 5.526,45 50.000,00 

QUOTES 477.630,06 450.000,00 
Quotes 477.630,06 450.000,00 

AL TRES CONVENIS 265.000,00 265.000,00 
Altres convenis (ACCD) 265.000,00 265.000,00 

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 29.566,88 21.380,00 
Ingressos d ' explotació 29.566,88 21.380,00 

ALTRES RESULTATS D'EXPLOTACIÓ 1.735,52 0,00 
Altres ingressos extraordinaris 1.735,52 0,00 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 2019 (import en euros) 

EXECUTAT 2019 PRESSUPOST 2019 

TOT AL DESPESES -3.417.907,33 -3. 713.380,00 

DESPESES PER APROVACIÓ DE PROJECTES -2.513.792,71 -2. 724.350,97 

DESPESES DE PERSONAL -675.415,80 -763.278,91 
Sous i salaris -522.533,98 -561 .234,49 
Indemnitzacions 0,00 0,00 
Seguretat Social a càrrec del Fons Cata là -152 .881,82 -202.044,42 

DESPESES SERVEIS EXTERIORS -207.152,31 -201.600,12 
Arrendaments Local -30.000,12 -30.000, 12 
Arrendaments Equipaments informàtics 0,00 0,00 
Reparació i conservació equipaments -15.819,86 -10.000,00 
Conservació i neteja local 0,00 -500,00 
Assessoria i gestoria -21.967,04 -18.500,00 
Personal en pràctiques 0,00 0,00 
Missatgers i transports especials -356,25 -600,00 
Primes d'assegurances -287,47 -500,00 
Serveis bancaris -679,49 -1.200,00 
Serveis comunicació 0,00 -15 .000,00 
Publicacions i difusió -17.916,96 -15 .000,00 
Telèfon i internet -6 .203,79 -7.700,00 
Despeses de viatge i relació exterior -15.443,79 -20.000,00 
Despeses de seguiment de projectes -4 .3 02,59 -7.000,00 
Despeses oficina Managua -47.556,44 -38.000,00 
Despeses oficina Senegal -10.443,93 -8 .000,00 
Comunicacions - Serveis postals -483,97 -1.000,00 
Material d'oficina i informàtic -3.219,22 -5.000,00 
Fotocòpies -2.817,12 -2 .700,00 
Altres despeses d'administració -3.340,30 -2.800,00 
Serveis, Premis, Cursos, Quotes -16.685,00 -18.100,00 
Premi Joan Gomis -6 .000,00 -6.000,00 
Quota CGLU -5.000,00 -15 .000,00 
Quota Confederación de Fondos -5.500,00 -5 .500,00 
Altres quotes i apo1iacions a Jornades -35,00 -100,00 
Taula per Colòmbia 0,00 -1 .500,00 
Cursos -150,00 0,00 
Compra llibres i material de difusió 0,00 0,00 

Altres despeses de gestió -9.628,97 0,00 

DESPESES AMORTITZACIÓ DE -21.387,87 -24.150,00 
L'IMMOBILITZAT 
Dot. Amort. Immobilitzat Immaterial -875,87 -1.000,00 
Dot. Amort. Immobilitzat Material -20.512,00 -23 .150,00 

DETERIORAMENT I RESULTAT PER -158,14 0,00 
ALIENACIONS DE L'IMMOBILITZAT 
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -158,14 0,00 

ALTRES RESULTATS D'EXPLOTACIÓ -0,50 0,00 
Despeses extraordinàries -0,50 0,00 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

RESULTAT DE L'EXERCICI 2019 (import en euros) 

EXECUTAT 2019 PRESSUPOST 2019 

TOT AL INGRESSOS 3.477.417,85 3.713.380,00 

TOT AL DESPESES -3.417.907,33 -3.713.380,00 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 59.510,52 0,00 

TOTAL INGRESOS FINANCERS 32,40 0,00 

INGRESSOS FINANCERS 32,40 0,00 
Ingressos per diferències de canvi 32,40 0,00 

TOTAL DESPESES FINANCERES -1.468,57 0,00 

DESPESES FINANCERES -1.468,57 0,00 
Despeses per diferències de canvi -1.468,57 

RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS 58.074,35 0,00 

IMPOST SOBRE BENEFICIS 0,00 0,00 

RESULTAT DE L'EXERCICI 58.074,35 0,00 
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APORTACIONS 2019 (import en Euros) 

COMPTABILITAT 
CONSIGNACIONS CONSIGNACIONS ANUL·LACIO 

TOTAL2019 
CONSIGNAT 2019 EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS CONSIGNACIONS 

APLICADES EL 2019 D'APLICACIÓ EXERCICIS ANTERIORS 

Socis 3.1 75.589,00 3.520.11 O.l l 33 .655,11 -287.716,51 -90.459,71 
Col·laboradors i donacions 270.526,45 255 .526,45 15.000,00 - -

TOTAL 3.446.115,45 3.775.636,56 48.655,11 -287.716,51 -90.459,71 

COMPTABILITAT 
CONSIGNACIONS CONSIGNACIONS ANUL-LACIO 

SOCIS CONSIGNAT 2019 EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS CONSIGNACIONS 
TOTAL2019 APLICADES EL 2019 D'APLICACIÓ EXERCICIS ANTERIORS 

Ajuntaments 2.902.833,32 3.246.659,92 33 .655, 11 -287.022,00 -90.459,71 
Consells Comarcals 17.200,00 17.200,00 - - -
Diputacions 233.681 ,68 233 .68 1,68 - - -
Arees Metropolitanes 21.874,00 22.568,51 - -694,51 -

TOTAL 3.175.589,00 3.520.110,11 33.655,11 -287.716,51 -90.459,71 

CONSIGNACIONS CONSIGNACIONS ANUL·LACIO 
COL·LABORADORS I COMPTABILITAT 

CONSIGNAT 2019 EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS CONSIGNACIONS 
DONACIONS TOTAL2019 

APLICADES EL 2019 D'APLICACIÓ EXERCICIS ANTERIORS 

Ajuntaments 3.317,00 3.317,00 - - -
Consells Comarcals - - - - -
Diputacions - - - - -
Altres institucions - - - - -
municipalistes 
Generalitat de Catalunya 265.000,00 250.000,00 15.000,00 - -
Campanyes ciutadanes, al tres 2.209,45 2.209,45 - - -
entitats col ·laboradores i 
donatius 

TOTAL 270.526,45 255.526,45 15.000,00 - -

,,...-"',~> 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

CONSIGNACIONS REALITZADES PELS SOCIS l' ANY 2019 
( import en euros) 

Ajuntaments 

Total Consignació Quota 2019 Quotes Quota 
Aportació 2019 anys CCASPS* 

2019 anteriors 
Abrera 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 
Aiguafreda 2.390,00 1.790,00 600,00 0,00 0,00 
Aiguamúrcia 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
Alcanar 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Alell a 42.500,00 41.500,00 1.000,00 0,00 0,00 
Alfarràs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alpens 1.000,00 800,00 200,00 0,00 0,00 
L'Ametlla del Vallès 1.123,00 0,00 1.000,00 0,00 123,00 
Anglès 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
L'Arboç 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Arbúcies 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
Arenys de Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arenys de Munt 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Argentona 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 
A1tés 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Badalona 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 
Badia del Vallès 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 
Balsareny 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Banyeres del Penedès 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Banyoles 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
Barberà del Vallès 26.200,00 22.700,00 3.500,00 0,00 0,00 
Barcelona 102.600,00 77.600,00 25 .000,00 0,00 0,00 
Begues 5.300,00 4.300,00 1.000,00 0,00 0,00 
Begur 5.600,00 5.000,00 600,00 0,00 0,00 
Bell-Lloc d'Urgell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bellpuig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Berga 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
Besalú 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Bescanó 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
La Bisbal d'Empordà 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 
Blanes 4.250,00 750,00 3.500,00 0,00 0,00 
Boadella i les Escaul es 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Les Borges Blanques 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Borredà 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 
El Bruc 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
El Brull 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cabanes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Les Cabanyes 1.250,00 1.000,00 250,00 0,00 0,00 
Cabra del Camp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cabrera d' Anoia 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Cabrera de Mar 30.000,00 29.323,00 600,00 0,00 77,00 
Cadaqués 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Calders 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
Caldes d'Estrac 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Caldes de Malavella 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Caldes de Montbu i 69.623,00 67.000,00 2.500,00 0,00 123,00 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

Total Consignació Quota 2019 Quotes Quota 
Aportació 2019 anys CCASPS* 

2019 anteriors 
Calella 5.700,00 3.200,00 2.500,00 0,00 0,00 
Cambri ls 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 
Campdevànol 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Camprodon 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Canet de Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canovell es 4.000,00 1.500,00 2.500,00 0,00 0,00 
Canyelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cardedeu 56.400,00 53.900,00 2.500,00 0,00 0,00 
Cassà de la Selva 2.123,00 0,00 2.000,00 0,00 123,00 
Castellar del Riu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Castellar del Vallès 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 
Castellbisbal 72.754,59 70.754,59 2.000,00 0,00 0,00 
Castellcir 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
Castelldefels 175.211,56 169.235,56 5.500,00 0,00 476,00 
Castellfo llit de la Roca 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
Castelló d'Empúries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Castell-Platja d'Aro 22.000,00 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 
Castellterçol 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Castellví de la Marca 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
La Cellera de Ter 900,00 600,00 300,00 0,00 0,00 
Celrà 5.500,00 4.500,00 1.000,00 0,00 0,00 
Centelles 29.050,00 28.050,00 1.000,00 0,00 0,00 
Cercs 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Cerdanyola del Vallès 159.000,00 154.000,00 5.000,00 0,00 0,00 
Cervera 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Corbera de Llobregat 4.500,00 2.500,00 2.000,00 0,00 0,00 
Cornellà de Llobregat 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 
Cornellà del Terri 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Creixell 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Cube lles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 
Cunit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dosrius 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
L'Escala 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 
Esparreguera 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 
Esplugues de Llobregat 62.479,00 58.192,00 4.000,00 0,00 287,00 
L 'Esquirol 5.1 50,00 4.850,00 300,00 0,00 0,00 
Esterri de Cardós 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 
La Fatarella 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
Figueres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flaçà 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Flix 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Fogars de la Selva 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Fontcobe11a 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Fornells de la Selva 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Fortià 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
Les Franqueses del Vallès 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
La Garriga 88.104,33 85.481,33 2.500,00 0,00 123,00 
Gavà 20 .000,00 16.000,00 4.000,00 0,00 0,00 
Gelida 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Girona 50.718,00 43.500,00 6.500,00 0,00 718,00 
Gironella 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
La Granada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Granollers 40.000,00 34.500,00 5.500,00 0,00 0,00 
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Gualba 
Guardiola de Berguedà 
L'Hospitalet 
Els Hostalets de Pierola 
Hostalric 
Igualada 
La Jonquera 
Jorba 
La Llagosta 
Les 
Llagostera 
Llavorsí 
Lleida 
Lliçà d'Amunt 
Lliçà de Va ll 
Lloret de Mar 
Les Llosses 
Lluçà 
Maçanet de la Selva 
Malgrat de Mar 
Manlleu 
Manresa 
Mattorell 
Martorelles 
Les Masies de Voltregà 
El Masnou 
La Masó 
Masquefa 
Massanes 
Matadepera 
Mataró 
Mediona 
Moià 
El Molar 
Molins de Rei 
Mollet del Vallès 
Montblanc 
Montbrió del Camp 
Montcada i Reixac 
Montellà i Martinet 
Montmeló 
Montornès del Vallès 
Mont-Ras 
Navarcles 
Odena 
Olèrdola 
Olesa de Montserrat 
Oliana 
Olost 
Olot 
Orís 
Palafolls 
Palafrugell 

Número de registre 14.443 

NIF-G17125832 

Informe de gestió de l'exercici 2019 

Total Consignació Quota 2019 Quotes Quota 
Aportació 2019 anys CCASPS* 

2019 anteriors 
2.300,00 2.000,00 300,00 0,00 0,00 

306,00 0,00 250,00 0,00 56,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

97.832,00 94.045,00 3.500,00 0,00 287,00 
4.000,00 3.400,00 600,00 0,00 0,00 

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
3.123,00 1.000,00 2.000,00 0,00 123,00 

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
4.450,00 3.450,00 1.000,00 0,00 0,00 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 
7.218,00 0,00 6.500,00 0,00 718,00 
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
5.123,00 4.000,00 1.000,00 0,00 123,00 
5.000,00 1.500,00 3.500,00 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 

5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 
18.000,00 15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 
3.287,00 0,00 3.000,00 0,00 287,00 

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

38.287,00 35 .000,00 3.000,00 0,00 287,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
250.442,67 243.942,67 6.500,00 0,00 0,00 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 .587,00 52.300,00 3.000,00 0,00 287,00 
7.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

5.787,00 2.000,00 3.500,00 0,00 287,00 
250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
15 .400,00 12.777,00 2.500,00 0,00 123,00 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 

350,00 150,00 200,00 0,00 0,00 
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

11 .137,08 7.563,08 3.000,00 0,00 574,00 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

Total Consignació Quota 2019 Quotes Quota 
Aportació 2019 anys CCASPS* 

2019 anteriors 
Palamós 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
Palau-Solità i Plegamans 2.123,00 0,00 2.000,00 0,00 123,00 
Pallejà 11.000,00 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 
Pals 800,00 500,00 300,00 0,00 0,00 
El Papiol 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Parets del Vallès 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
Perafita 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 
Peralada 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Pineda de Mar 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 
El Pla de Santa Maria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Les Planes d'Hostoles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
La Pobla de Segur 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Polinyà 45.310,77 44.187,77 1.000,00 0,00 123,00 
Portbou 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
El Prat de Llobregat 28.976,00 23.000,00 5.500,00 0,00 476,00 
Les Preses 1.200,00 900,00 300,00 0,00 0,00 
Prats de Lluçanès 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Premià de Dalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Premià de Mar 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 
Quait 677,00 0,00 600,00 0,00 77,00 
Regencós 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 
Reus 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 
Ribes de Freser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Riells i Viabrea 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Ripoll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ripollet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Riudarenes 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Riudecanyes 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
La Roca del Vallès 47.100,00 45 .100,00 2.000,00 0,00 0,00 
Roda de Ter 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Roquetes 1.875,00 875,00 1.000,00 0,00 0,00 
Roses 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
Rubí 5.976,00 0,00 5.500,00 0,00 476,00 
Rubió 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 
Sabadell 40 .218,00 32.000,00 7.500,00 0,00 718,00 
Sallent 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
Salt 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 
Sant Adrià de Besòs 36.974,00 33.474,00 3.500,00 0,00 0,00 
Sant Agustí de Lluçanès 267,00 117,00 150,00 0,00 0,00 
Sant Andreu de la Barca 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 
Sant Andreu de Llavaneres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sant Andreu Salou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sant Boi de Llobregat 68.205,40 62.205,40 6.000,00 0,00 0,00 
Sant Cebrià de Vallalta 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Sant Celoni 4.300,00 0,00 2.500,00 1.800,00 0,00 
Sant Cugat del Vallès 393.002,80 387.002,80 6.000,00 0,00 0,00 
Sant Esteve de Palautordera 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Sant Esteve Sesrovires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sant Feliu de Codines 1.400,00 400,00 1.000,00 0,00 0,00 
Sant Feliu de Guíxo ls 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 
Sant Feliu de Llobregat 8.287,00 4.000,00 4.000,00 0,00 287,00 
Sant Feliu de Pallerols 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Sant Fost de Campsentelles 4.123,00 3.000,00 1.000,00 0,00 123,00 
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2019 anteriors 
Sant Gregori 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Sant Hipòlit de Voltregà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sant Iscle de Vallalta 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Sant Joan de Vilatorrada 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 
Sant Joan Despí 5.500,00 2.000,00 3.500,00 0,00 0,00 
Sant Joan les Fonts 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Sant Julià de Cerdanyola 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 
Sant Julià de Ramis 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Sant Just Desvern 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
Sant Llorenç d'Hortons 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sant Llorenç Savall 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Sant Mattí de Tous 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Sant Mateu de Bages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sant Pere de Ribes 67.717,20 64.217,20 3.500,00 0,00 0,00 
Sant Pere de Torelló 550,00 250,00 300,00 0,00 0,00 
Sant Pol de Mar 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Sant Quirze de Besora 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Sant Sadurní d'Anoia 88.450,04 86.450,04 2.000,00 0,00 0,00 
Sant Salvador de Guardiola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sant Vicenç de Castellet 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Sant Vicenç de Montalt 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Sant Vicenç de Torelló 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Sant Vicenç dels H01ts 7.000,00 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 
Santa Coloma de Farners 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Santa Coloma de Gramenet 222.222,96 215.004,96 6.500,00 0,00 718,00 
Santa Coloma de Queralt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Santa Cristina d'Aro 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 
Santa Eugènia de Berga 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Santa Eulàlia de Ronçana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Santa Margarida de Montbui 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Santa Margarida i els Monjos 20.000,00 18.877,00 1.000,00 0,00 123,00 
Santa Maria d' Oló 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 
Santa Maria de Palautordera 2.150,00 1.150,00 1.000,00 0,00 0,00 
Santa Pau 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Santa Perpètua de Mogoda 49.240,20 45.666,20 3.000,00 0,00 574,00 
Sarrià de Ter 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
La Secuita 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
La Sénia 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Sentmenat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
La Seu d' Urgell 16.853,00 14.853,00 2.000,00 0,00 0,00 
Sitges 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 
Subirats 2.991,32 2.39 1,32 600,00 0,00 0,00 
Súria 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Tagamanent 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 
Talamanca 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 
Tarragona 9.500,00 3.000,00 6.500,00 0,00 0,00 
Tàrrega 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
Teià 1.500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 
Terrassa 28.848,00 20.630,00 7.500,00 0,00 718,00 
Tiana 1.123,00 0,00 1.000,00 0,00 123,00 
Tona 3.500,00 2.500,00 1.000,00 0,00 0,00 
Tordera 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 
Torelló 6.756,00 4.756,00 2.000,00 0,00 0,00 
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2019 anteriors 
Torredembarra 2. 500,00 0,00 2.5 00,00 0,00 0,00 
Torrelavit 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Torrelles de Llobregat 16.200,00 15 .200,00 1.000,00 0,00 0,00 
Torres de Segre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Torroella de Montgrí 3.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 
Tortosa 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 
Tossa de Mar 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Ulldecona 1.123,00 0,00 1.000,00 0,00 123,00 
Vacarisses 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Va llfogona de Ripollès 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vallromanes 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Valls 13.000,00 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
El Vendrell 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 
Vic 24.000,00 20.000,00 4.000,00 0,00 0,00 
Vidreres 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 
Vil abe11ran 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 
Vilablareix 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
Viladecans 38.000,00 32.024,00 5.500,00 0,00 476,00 
Vi lafant 1.800,00 800,00 1.000,00 0,00 0,00 
Vi lafranca del Penedès 86.287,00 82.000,00 4.000,00 0,00 287,00 
Vila juïga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vilamalla 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Vilanova del Camí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vi lanova i la Geltrú 10.952,00 4.500,00 5.500,00 0,00 952,00 
Vila-Seca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vi lassar de Mar 15 .500,00 12.500,00 3.000,00 0,00 0,00 
Vi lobí d' Onyar 750,00 150,00 600,00 0,00 0,00 
Xe11a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entitat Municipal Descentralitzada de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vi lamit jana (Tremp) 
TOTAL 3.246.659,92 2.809.335,92 423.450,00 2.175,00 11.699,00 

* CCASPS: Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí 

Consells Comarcals 

Total Consignació Quota 2019 Quotes anys 
Aportació 2019 anterio1·s 

Consell Comarcal de l'Alt Camp 0,00 0,00 0,00 0,00 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 800,00 0,00 800,00 0,00 
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 800,00 0,00 800,00 0,00 
Consell Comarcal de l' Anoia 800,00 0,00 800,00 0,00 
Consell Comarcal del Baix Empordà 0,00 0,00 0,00 0,00 
Consell Comarcal del Berguedà 800,00 0,00 800,00 0,00 
Consell Comarcal del Garraf 800,00 0,00 800,00 0,00 
Consell Comarcal del Gironès 1.600,00 0,00 800,00 800,00 
Consell Comarcal del Maresme 800,00 0,00 800,00 0,00 
Consell Comarcal d 'Osona 10.000,00 9.200,00 800,00 0,00 
Consell Comarcal de la Selva 0,00 0,00 0,00 0,00 
Consell Comarcal del Tarragonès 0,00 0,00 0,00 0,00 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 800,00 0,00 800,00 0,00 
Consell Comarcal del Vall ès Oriental 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

TOTALI 11.200,001 9.200,001 

Diputacions 

Total Consignació 
Aportació 2019 

Diputació de Barcelona 167.000,00 150.000,00 
Diputació de Girona 60.681,68 39.676,62 
Diputació de Lleida 0,00 0,00 
Diputació de Tarragona 6.000,00 0,00 

TOTAL 233.681,68 189.676,62 

Àrees Metropolitanes 

Total Consignació 
Aportació 2019 

Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB 22.568,51 22.568,51 
TOTAL 22.568,51 22.568,51 

NIF-G 17125832 

1.200,001 800,001 

Quota 2019 Quotes anys 
anteriors 

17.000,00 0,00 
6.000,00 15.005,06 

0,00 0,00 
6.000,00 0,00 

29.000,00 15.005,06 

Quota 2019 

0,00 
0,00 

CONSIGNACIONS REALITZADES PELS COL·LABORADORS l' ANY 2019 

Ajuntaments 

Total Consignació Quota 
Aportació 2019 CCASPS* 

Avià 77,00 0,00 77,00 
Bordils 300,00 300,00 0,00 
Cabri ls 123,00 0,00 123,00 
L'Ampolla 77,00 0,00 77,00 
L'Espluga de Francolí 77,00 0,00 77,00 
Oliola 150,00 150,00 0,00 
Santpedor 1.000,00 1.000,00 0,00 
Sils 590,00 590,00 0,00 
Vallfogona de Balaguer 800,00 800,00 0,00 
Vilanova del Vallès 123,00 0,00 123,00 

TOTAL 3.317,00 2.840,00 477,00 
* CCASPS: Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí 

Institució Protectora 

Aportació 2019 
Generalitat de Catalunya 250.000,00 

TOTAL 250.000,00 

Campanyes ciutadanes, altres entitats col·laboradores i donatius 

Aportació 2019 
Ajuntament de Gelida - Regidors 2015-20 19 1.282,50 
Empresa municipal SAB-URBÀ, S.L. - Aj . Sant Andreu de la Barca 580,66 
Institut Jaume Mimó - 3r ESO (Cerdanyola del Vallès) 69,00 
Organisme Autònom de Mitians de Comunicació la Garriga 277,29 

TOTAL 2.209,45 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

APLICACIÓ DE CONSIGNACIONS ENTRE EXERCICIS 

Consignacions pendents d'aplicar el 31/12/2018 

Anteriors a De l'any 2018 
l'any 2018 

Ajuntament de Caldes de Montbui 854, 15 
Ajuntament de Castellbisbal 2.000,00 
Ajuntament de Lleida 19.800,96 
Ajuntament de Rubí 4.000,00 
Ajuntament de Tarragona 3.000,00 
Ajuntament de Vallromanes 2.000,00 2.000,00 
Generalitat de Catalunya 15 .000,00 

Total parcial 39.655,11 9.000,00 
TOTAL 48.655,11 

Consignacions pendents d'aplicar el 31/12/2019 

Anteriors a De l'any 2019 
l'any 2019 

Ajuntament de Caldes de Montbui -854, 15 
Ajuntament de Castellbisbal -2.000,00 
Ajuntament de Lleida -19.800,96 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès -261.216,89 
Ajuntament de Tarragona -3.000,00 
Ajuntament d'Orís -150,00 
Àrea Metropolitana de Barcelona -694,51 

Total parcial -22.655,11 -265.061,40 
TOTAL -287.716,51 

Anul·lació de consignacions d'anys anteriors 

Import 
Ajuntament de Barcelona -20.000,00 
Ajuntament d'Igualada -5.300,00 
Ajuntament de Malgrat de Mar -2.705,52 
Ajuntament de Mataró -14.349,78 
Ajuntament de Sant Sadurní d'anoia -13.099,28 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos -3.835,62 
Ajuntament de Viladecans -4.524,00 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès -26.645,51 

TOTAL -90.459,71 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

RELACIÓ DE PROJECTES ON S'HAN APLICAT LES CONSIGNACIONS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2019 (import en euros) 

NÚM. TITOL PAÍS 
1724 Construcció d'un pou, distribució d'aigua i producció ho1tícola a Sanda_ga Sene_gal 
2089 Proiecte CENIC - centre de nutrició i capacitació a San Juan de Limay Nicaragua 
2477 Suport de la participació de la dona en la governança local a través de creació i posada en funcionament de les Marroc 

comissions de paritat i d'igualtat d'oportunitats als municipis rurals de la regió de Tànger-Tetuan 

Número de registre 14.443 

NIF-G 17125832 

IMPORT 
-10.000,00 

3.850,00 
-4.524,00 

2560 Grup de treball Senegal: enfortiment de capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries de base (OCB) al Senegal - Catalunya -3 .250,00 
Senegal 

2636 Construcció d'un pou a Fadia Kunda Gàmbia -2.705,52 
2656 Ampliació i manteniment de la llar d'avis d'El Sauce Nicaragua 38.333,02 
2701 Hokuki ( els meus drets, educació i sensibilització per la ciutadania) Marroc -5.043,17 
2773 Proveïment d'aigua segura, saneiament i higiene a la comunitat de Wawa Bar de Puerto Cabezas-Bilwi Nicaragua 11 .550,00 
2782 Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal Nepal 3.473,03 
2784 Centre de desenvolupament inte2:ral per a persones amb discapacitat a Masava - 2015 Nicaragua 7.000,00 
2833 Suport a l 'acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'Àrea Mediterrània Diversos 197.138,53 
2851 Gestió de la cooperació directa de l' Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Catalunya 63 .177,74 
2871 Educació tècnica superior de qualitat en el món rural: comunitat Segundo Montes 2015 El Salvador 7.196,00 
2912 Millora en la gestió i l'aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implementació de diferents mesures a la lndia 55 .000,00 

regió de Kalvandurg, districte d' Anantapur 
2913 Extensió de la cobertura de l'alfabetització a les comunitats rames de Bluefields, RAAS Nicaragua 25.855,40 
2963 Xarxa d'escoles sense violència a la província d'Al Hoceima - 7a fase i última Marroc -27.758,34 
2966 Cooperatives per a la c1iança de xais Poble Salu·auí -2.537,82 
2975 Resposta als efectes de l 'huracà Matthew al seu pas pel Carib: fase de reconstrucció Cuba-Haití -20.000,00 
3031 Aatmiya Community Hospital Nepal 2.000,00 
3039 Desafiaments i oportunitats des de les arrels: percepcions de les llevadores tradicionals i sensibilització en Gàmbia 22.500,00 

mutilació genital femenina en el nou marc legal que prohibeix la pràctica a Gàmbia 
3042 Fandema: generació d'alternatives socioeconòmiques dins de la cadena de valor de l'energia renovable per a la Gàmbia 27.165,99 

dona que mitiguen el canvi climàtic i promouen la igualtat de gènere a Tuiereng 
3061 Enfortint l'autonomia i l' autogestió que exerceixen infància, adolescència,joventut i dones del barri Memorial Nicaragua 18.645,00 

Sandino i voltants en el marc del desenvolupament psicosocial integral 
3088 Construcció d'una escola d' educació especial per a persones amb discapacitat a Aguacatan Guatemala 36.296,74 
3111 Binomi migracions i desenvolupament: elements per millorar l 'eficàcia de l 'ajut i la cohesió social des del Catalunya 1.815,00 

municipalisme català 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

NÚM. TÍTOL 
3112 Suport als programes bàsics de Chhimeki: atenció alimentària i sanitària per a infants d'alt risc afectats pel 

terratrèmol de Nepal a l' àrea metropolitana de Katmandú 
3114 Ai_gües compartides: gestió urbana per al maneig integral dels recursos hídrics a la regió Trifinio 
3117 Suport a l' alberg de víctimes de violència del Movimiento de Mujeres Nidia White: temes de seguretat, 

alimentació i lleure 
3145 Africa en femení: lluites i victòries de la dona a Gàmbia i Senegal 
3148 Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials als campaments de refugiats 

sahrauís a Tindouf 
3159 Suport al municipi de Maputo mitjançant accions comunitàries que promouen la salut pública i una millor gestió 

mediambiental als mercats de Mavalane, Benfica i lº de Junho 
3161 Millora de la situació socioeconòmica de les dones de la comunitat de medina Boudialabou 
3162 Simfonia de l' alfabetització 
3164 Educació inicial i seguiment de la infància per a la construcció de ciutadania activa- l a fase 
3170 Agenda Llatinoamericana Mundial 2019 - campanya 2018-2019: "Les petites gran causes" 
3174 Construcció d' una biblioteca, una aula d' informàtica i rehabilitació de quatre teulades a l'escola primària 

Mamadou Bayo de Ziguinchor 
3177 Resposta d'emergència als efectes de l'erupció del volcà Fuego a Guatemala: fase de reconstrucció 
3183 Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018 - edició tardor 
3193 Enfortiment mecanismes de promoció, protecció i defensa del dret a l 'accés al treball digne de persones 

treballadores dels sectors més vulnerables com són treballadors/es i pobles indígenes d 'empreses transnacionals 
3199 Grup treball Senegal - articulació d 'una xarxa de perímetres agrícoles a la Casamance en base a la sobirania 

alimentària i el ple exercici dels drets de les dones 
3200 Xarxa d'agents pel treball digne a El Salvador 
3204 Omplim les maletes 2018 
3210 Suport a projectes socials de Nicara!2lla en el marc de la crisi sociopolítica i econòmica que viu el país 
3211 Aportant a l'a_genda 2030 des de l' àmbit local a El Salvador i Catalunya, fases I i II 
3213 Joves de MUSA contribuint al benestar de les seves comunitats i generant un projecte d'autonomia econòmica 
3214 Programa alimentari d'emergència per les persones refugiades a la ciutat de Djibouti 
3215 Resposta d'emergència als efectes del terratrèmol i del tsunami a Indonèsia 
3218 Millora de la salut ocular i dels serveis d'optometria a Ziguinchor i altres poblacions del Senegal 
3221 Ulls del Sàhara 2018: millora de l'accessibilitat i disponibilitat en salut ocular de la població refu0ada sahrauí 
3228 Extensió del dret a una formació superior i igualitària als joves procedents de zones rurals properes a Beira - 4a 

fase 
3236 Centre Catalunya-Mampatim 
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PAÍS IMPORT 
Nepal 8.966,40 

Diversos Centreamèrica 5.500,00 
Nicaragua 29.703,90 

Gàmbia - Catalunya 8.480,75 
Poble Sahrauí 73 .637,11 

Moçambic 30.986,38 

Senegal 10.694,06 
Catalunya 2.000,00 
El Salvador 2.090,00 
Catalunya - Llatinoamèrica 12.176,62 
Senegal 8.115,80 

Guatemala 500,00 
Catalunya 3.000,00 
Guatemala -26.895,80 

Senegal 62.800,00 

El Salvador 2.000,00 
Catalunya -2.945,28 
Nicaragua 11.333,83 
El Salvador 18.600,00 
Mèxic 45.605,00 
República de Djibouti 9.697,33 
Indonèsia 11.000,00 
Senegal 33.554,00 
Poble Sahrauí 4.405,94 
Moçambic 18.658,00 

Senegal 37.400,00 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 Número de registre 14.443 

NIF-G 17125832 

NÚM. TÍTOL PAÍS IMPORT 
3240 Construcció d'un forn de pa i cursos de formació de forners i pastissers, per a joves amb discapacitats, al centre de Ruanda 3.300,00 

dia Ihumure per nens a Kigali 
3242 Teixint xarxes d'emprenedoria social i solidària amb dones urbanes i rurals del departament de Cajamarca Perú 12.160,00 
3243 2a Fase de la rehabilitació i millora de les instal·lacions de l 'escola taller de Bisselanca Guinea Bissau 9.840,00 
3245 Suport d'emergència a població refugiada i migrant de Venecuela a països veïns Veneçuela 10.000,00 
3254 Construint pau amb la participació de víctimes del conflicte armat residents a Catalunya i al departament del Meta Catalunya - Colòmbia 32.089,51 

de Colòmbia 
3255 Campanya de sensibilització sobre les maras al triangle nord de Centreamèrica Catalunya 2.925,00 
3259 Cooperatives rurals de dones cameruneses: per la igualtat de gènere Camerun 19.377,00 
3270 Millora de les condicions socioeducatives dels nens i nenes amb discapacitat i trastorns d'aprenentatge dels Hondures 5.504,59 

municipis de Potrerillos, Pimienta i Villanueva 
3282 Facilitar la inserció sociolaboral de dones haitianes que tenen infants amb disminucions fisiques, psíquiques o Haití 6. 133,60 

intel·lectuals a la cooperativa del centre Kai St. Germain a Tabarre 
3283 Suport a la fonnació professional i a la inserció laboral de joves i dones de les poblacions de Dakar i Pikine Senegal 8.213,70 
3285 Dret a la salut a Guinea Bissau: millora de l' assistència mèdica i sanitària augmentant les capacitats humanes Guinea Bissau 7.223,70 
3289 Justa trama: economia social i sostenible Brasil 6.600,00 
3291 Construcció d' un centre de formació professional per a dones a Zin.guedesse Burkina Faso 5.179,94 
3296 Pla d'Educació pe] Desenvolupament de Sant Cugat del Vallès - 2018-2019 Catalunya 29.500,00 
3297 Resposta d'emergència als efectes de la tempesta severa a Gàmbia: fase de reconstrucció Gàmbia 47.723,03 
3298 Dinamització d'activitats educatives i formatives a Diatock Senegal 20.000,00 
3299 J ornada de reflexió i sensibilització sobre discapacitat i salut mental en l 'àmbit de la cooperació al Catalunya 20.900,00 

desenvolupam en t 
3300 Tercera fase de construcció d'un ' poste de santé' a Sandiniéiy Senegal 44.187,77 
3301 Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 edició de primavera Catalunya 32.136,18 
3306 Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 edició de tardor Catalunya 86.763,82 
3307 Pla d'Educació i Formació per a la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat - 2019 Catalunya 42.459,23 
3308 Resposta a la crisi humanitària arran de les inundacions causades pel cicló Idai a Moçambic Moçambic 66.040,80 
3309 Agenda Llatinoamericana Mundial 2020 - campanya 2019-2020: 'Societat 4.0: nou relat, nous reptes' Catalunya - Llatinoamèrica 25 .850,00 
3310 Educació inicial i seguiment de la inf'ancia per a la construcció de ciutadania activa-2a fase El Salvador 21 .835,00 
3311 Construcció i equipament d'una maternitat al centre mèdic Insolàfrica de Kribi Camerun 10.670,00 
3315 Enfortir el desenvolupament de coneixements d'estudiants Nicaragua 21.550,00 
3317 Proiecte Sàhara 2019 Mahbes: projecte d'ajuda humanitària als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf Catalunya - Poble Sahrauí 9.900,00 
3318 Suport a la nutrició de persones amb discapacitat al centre d'educació especial Mururata, des de la construcció de Bolívia 6.380,00 

banys i equipament del meni ador 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 Número de registre 14.443 

NIF-G 17125832 

NÚM. TÍTOL PAÍS IMPORT 
3319 Suport al programa de desenvolupament educatiu integral que promou la defensa i la promoció dels nens/es i Perú 6.160,00 

adolescents treballadors de Piura 2019 - pro!rrama Manitos Trabajando 
3320 Música per a l' esperança 2019: suport inte!rral als infants i joves en situació de vulnerabilitat al Bajo Lempa El Salvador 8.140,00 
3321 Oliveres i se_guretat alimentària nutricional sostenible 2019 Bolívia 6.930,00 
3322 Millora del centre educatiu de formació per a I 'associació de discapacitats de Toucar Senegal 5.225,00 
3323 Construcció d' un col·legi de secundària i batxillerat al barri de Thiaroye de Pikine - 5a fase Senegal 36.025,00 
3324 Material per a la construcció d'un tanc d' aigua de 50.000 litres de capacitat a Jirong Gàmbia 14.080,00 
3325 Defensa i promoció dels drets humans laborals a Colòmbia Colòmbia 62.147,22 
3326 Millora de condicions educatives a 12 centres d ' educació públics d'àrees rurals desfavorides de l' estat d' Andrha Índia 51.668, 13 

Pradesh, a través de l' accés al dret a l' aigua potable segura i la conscienciació i sensibilització 
3327 Millora de l'accés a l' aigua potable a la zona rural de la re_gió de Kara - fase IX Togo 12.705,00 
3328 Xarxa de cooperatives per al treball digne a El Salvador - fase Ill El Salvador 26.145,58 
3329 Eines per la millora de les condicions de treball de les dones als camps de conreu de la regió Nyong-et-Kelle Camerun 3.907,86 
3330 Construcció d' un espai per conservar verdures i fruites i posada en funcionament. Cursos de formació de Ruanda 2.707,81 

manipuladors i conservadors d' aliments per a joves amb discapacitats, al centre de dia Ihumure 
3331 Dipòsits d'aigua a Ruanda a centre rural femení de Ruli Ruanda 2.584,33 
3332 Millora de les capacitats de producció agroecològica i de la comercialització organitzada per dinamitzar Marroc 13.763,52 

l'economia familiar dels douars d'Ikhouja, Mezlafen, Talanfrounkht i Islan 
3333 Consolidació de la xarxa centreamericana de comunicació com un espai generador d ' infonnació - fase IV Diversos Centreamèrica 28.835,30 
3334 Emergència climàtica 2030: acció local, compromís global i ecofeminista Catalunya 5.307,56 
3335 Projecte de fonnació i cooperació sanitària per al desenvolupament del districte sanitari de Thionck Essyl Senegal 4.820,20 
3336 Vacances en pau 2019 Molins de Rei Catalunya 5.724,41 
3337 Programa de suport a l' alimentació i l' escolarització dels infants de la Majada Verde Hondures 3.000,00 
3338 Articulació del programa de cooperació tècnica entre l ' ajuntament de Girona i el municipi de Tosagua Equador 3.000,00 
3340 Centre maternoinfantil de Tifariti Poble Sahrauí 37.953,20 
3341 Viatge de seguiment del projecte 3148. Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments Poble Sahrauí 3.000,00 

essencials als campaments de refu_giats sahrauís a Tindouf i d' identificació d' altres projectes 
3344 Escola de comunicació popular 'Votan K' op ' (el guardià de la paraula) curs 2019-2020 Mèxic 18.150,00 
3345 Transport escolar al Bajo Lempa 2019 El Salvador 11.732,21 
3346 Ampliació de l' escola salesiana de secundària a Yaoundé Camerun 55 .000,00 
3347 l 0è Diaspora Development Dialo!!Ue Catalunya 11.000,00 
3349 Yahualt: projecte social i comunitari per a la inclusió de les persones amb problemes de salut mental al Nicaragua 33.000,00 

departament d'Estelí, Nicaragua 
3351 Construcció d'un hotel al barri Divino Niño d' El Sauce Nicaragua 12.300,00 
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NIF-G 17125832 

NÚM. TÍTOL PAÍS IMPORT 
3352 Apoderament i capacitació d'estudiants i professionals de la salut per a la prevenció de la MGF i l' atenció de les Gàmbia 57.500,57 

conseqüències per a la salut a Gàmbia 
3353 Suport als infants amb necessitats especials en centres de menors desemparats a Costa d' Ivori Costa d' Ivori 5.639,70 
3354 Accés a la formaci ó professional de les joves i les dones del departament de Saaba Burkina Faso 17.965,20 
3355 Creació d'un hort-escola per facilitar l ' apoderament de dones joves i la sostenibilitat alimentària familiar al barri Burkina Faso 2.985,40 

de Saaba 
3356 Promogut el dret a la salut pediàtrica al districte d' Anantapur India 8.525,00 
3357 Augment de la resiliència contra la malnutrició a les zones de salut de Bagata i Nioli , províncies Kwilo i Mai República Democràtica del 1.638,00 

Ndombe, mitjançant activitats de se!mretat al imentària i diversificació de mitjans de vida Congo 
3358 Xarxa d'agents pel treball digne a El Salvador - 20 l 9 El Salvador 17.773,00 
3359 Garantir l' accés i la participació al sistema integral de veritat, justícia i reparació i no repetició (SIVJRNR) arran Colòmbia 29.908,40 

de l'acord de pau a Colòmbia 
3360 Comunitat, dret a la salut i protecció a Kivu Nord República Democràtica del 8.929,67 

Congo 
3361 Promoció de l' equitat de gènere i de l' empoderament socioeconòmic de dones al barri de George Dimitrov, a Moçambic 9.539,09 

Maputo 
3362 Construcció de cultura de pau des de l ' enfortiment del cinema comunitari per a nens, nenes i joves de Ciudad Colòmbia 13.221 ,36 

Bolívar a Bo_gotà 
3363 Hi tenen molt a veure: Ouagadougou 2019 Burkina Faso 12.306,92 
3364 Reparació d'aules de l' escola de primària de Blangoua Camerun 2.040,29 
3365 Descobrim defensores drets humans. Projecte d' APS per fomentar els drets humans i la participació comunitària Catalunya 10.975,37 
3366 Som Aigua a Santa Coloma de Gramenet (V) . El dret humà a l ' aigua i al sanejament des de la perspectiva de Catalunya 3.173,48 

gènere 
3367 Enfortiment de les capacitats de les dones camperoles per a l' exigibilitat de l ' exercici ple i la promoció dels drets El Salvador 3.530,09 

humans 
3368 Hospital Matemo Norte Tamara Bunke Bider a Santiago de Cuba Cuba 3.808,29 
3369 Enfortiment organitzatiu i formatiu de les comunitats indígenes i les organitzacions socials de Chiapas (III fase) Mèxic 21.297,63 
3370 Millora de l' accés a la salut ocular de la població d' Inhambane, amb enfocament de gènere Moçambic 15.488,94 
3371 Abastiment d' aigua potable al departament de La Todin, fase l : dos forages i tres rehabilitacions Burkina Faso 13.771 ,74 
3372 Rassif, millora de les situacions de risc dels menors migrants a Tànger Marroc 6.487,75 
3373 L' escola popular d'economia feminista: formació i apoderament per una ciutadania crítica Catalunya 1.913,34 
3374 Reivindicant els drets laborals de les treballadores de la llar remunerades El Salvador 7.486,74 
3375 Comercialització, emprenedoria en projectes d' agricultura i enfortiment de les capacitats de les dones de Mali Mali 5.250,19 
3376 Extensió del dret a una formac ió superior i igualitària als joves procedents de zones rurals properes a Beira - 5a Moçambic 23.249,16 

fase 
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NÚM. TÍTOL 
3377 Suport a la població camperola nicaragüenca refugiada a Costa Rica 
3378 Acabament de la infraestructura de la institució educativa Giordano Liva 
3379 Dona, i.guaitat i treball di_gne al Marroc 2019-2022 (fase I) 
3380 Salut universal al poblat de Dar Salam 2019 
3381 Tractament del peu bot mitjançat el mètode Ponseti a Madagascar 
3382 Establiment d'un perímetre agrícola per a la millora de la productivitat i dels ingressos d' un GIE de dones i per la 

seguretat alimentària a la comuna de Tankanto Escale 
3383 Tancant bretxes de gènere per a la disminució de la violència contra les dones rurals de la re!lió de Junín 
3384 De l'exclusió a la inclusió de nens, nenes, adolescents i ioves en situació de vulnerabilitat de Bobo-Dioulasso 
3385 Seguiment a Colòmbia dels projectes 03123 i 03254 
3386 Vamos Caminando ... Gira de l'Ensamble Liber-Arte per Catalunya 
3387 Protegint les víctimes de la violència afectades pel desplaçament forçat intern a El Salvador des d'una perspectiva 

integral i estratègica de drets humans 
3388 Acompanyament i suport a mares solteres i llurs infants, i inserció sociolaboral al centre d'acollida d'Ain Sebaa 
3389 Difusió de la metodolo_gia de l'escriptura col·lectiva i tallers de foment de la lectura a l'Amèrica Central 
3390 Documental '25 anys de l'acampada del 0,7%' 
3391 Pro_grama de cooperació tècnica municipal 
3392 Unitat d'avaluació: ODS 6 aigua, per aplicar indicadors estudi GTA a l' Àfrica Occidental 
3393 Edició (cat/cas) de l'estudi de l'aplicació de l'enfocament basat en drets humans (EBDH) a cinc polítiques 

municipals 
3394 Observatori de la cooperació a Catalunya 
3395 Ulls de Mali 2019. Millora de la prevenció i el tractament de la ceguesa evitable de la població infantil de Mopti 
3396 Escolarització i reforç de l'estructura educativa en 23 escoles de la província de Takeo 
3397 Reestructuració i ampliació de les instal·lacions del centre de dia i d'acollida de l'ONG Provalores 
3398 Seguiment, coordinació i avaluació dels prnjectes de cooperació tècnica: Tariia, Petén i Cotacachi 
3399 Construcció d'un menjador social i un pou al centre de formació professional oer a dones a Zinguedesse 
3400 Apoderament mediàtic i jurídic de dones, autoritats i comunitats indígenes en la defensa dels drets humans 

individuals i col· lectius i la defensa de la mare terra 
3401 Nutrició suplementària per a menors de cinc anys a la zona del Ti!rray - 2019 
3402 Dones lliures de violències masclistes a Kaolack 
3403 Jump 2 Justice. Donant suport als drets de les dones víctimes del tràfic humà 
3404 Millorar l 'accés i la qualitat de l 'educació secundària pública promovent l 'equitat de gènere per a col·lectius 

desfavorits de comunitats rurals de l 'àrea de Leoakshi, districte d' Anantaour 
3405 Augment de la resiliència contra la malnutrició a Kikwit, província de Kwilo 
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PAÍS IMPORT 
Costa Rica 2.000,00 
Perú 4.412,00 
Marroc 6.600,00 
Senegal 6.600,00 
Madagascar 7.500,00 
Senegal 4.756,00 

Perú 13.200,00 
Burkina Faso 10.000,00 
Colòmbia 9.419,85 
Catalunya 6.758,75 
El Salvador 4.950,00 

Marroc 7.150,00 
Diversos Centreamèrica 5.500,00 
Catalunya 9.174,00 
Catalunya 8.000,00 
Senegal 10.600,00 
Catalunya 10.000,00 

Catalunya 10.000,00 
Mali 5.500,00 
Cambodja 2.750,00 
Colòmbia 4.400,00 
Diversos 7.020,00 
Burkina Faso 15.423,10 
Guatemala 24.365,00 

Etiòpia 17.041,16 
Sene_gal 20.990,20 
lndia 4.633,20 
lndia 15.805,90 

República Democràtica del 25.108,60 
Congo 
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NÚM. TÍTOL PAÍS IMPORT 
3406 Millora de l 'accés a l ' aigua potable a la zona rural de la regió de Kara - fase X Togo 6.920, l O 
3407 Rehabilitació de quatre aules i dotació de 100 pupitres a l'escola primària Nyan_g' inja Kenya 6.099,50 
3408 Creació d'una carretera transitable a Cochas-Saracoto, al districte Arahuay Perú 6.330,50 
3410 Millorat l'accés a drets i l ' exercici de ciutadania de dones a víctimes de violència de gènere a les ciutats de manta, Equador 14.053,20 

La_go Agrio i Esmeraldas 
Aplicació l'any 20 l 9 de les consi_gnacions pendents d'aplicació el 31 /1 2/2018 26.000,00 
Quotes CCASPS - Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí 12.176,00 
Quotes Fons Català 477.630,06 
Altres aportacions per gestió de projectes 347.146,17 

TOTAL CONSIGNACIONS 2019 3.446.115,45 

~?~t~ 
~;)'.·;~ . .. . }•:.;; 

.-•• , ✓ . • i, • · -:... ~ y-··-~--- ::.:,' .-,, 
, .. ~~-/-,.\.J~ 

- 48 -



·'!~~1?1:-. ~ -;4~ 

~ .; 

~

-
/ 

~~, 
f~:;..,'.·j/ 

i\:',':'::;: ~~?~w~~::-~r .. \ 
'~ :). • -~:• -.-. • • oÈ coofo(Ac10 ~.l-:i! 
~--.~ :: : :~: t:.~~S-ENV~L~~A~~n 
tl-:.-,;.~_:...i:.·.,:_'..:,...::•: .. .:, .!,.,..ta.,·· ·. · 

Informe de gestió de l'exercici 2019 Número de registre 14.443 

NIF-G 17125832 

RELACIÓ DE PROJECTES ON S'HAN APLICAT LES CONSIGNACIONS 
PENDENTS D'APLICACIÓ EL 31/12/18 I APLICADES EL 2019 (import en euros) 

NÚM PROJECTE PAÍS IMPORT 

2775 Programa de salut mental comunitària. Impulsant la resiliència a través d 'activitats psicosocials per a la població Catalunya 4.000,00 
infantil de la franja de Gaza 

3301 Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 - edició primavera Catalunya 22.000,00 

TOTAL 26.000~ 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 Número de registre 14.443 

NIF-G 17125832 

CONSIGNACIONS PENDENTS DE COBRAMENT EL 31/12/2019 (import en euros) 

CONSIGNACIONS PENDENTS COMPTABILITAT CONSIGNACIONS CONSIGNACIONS CONSIGNACIONS CONSIGNACIONS 
COBRAMENT 2019 TOTAL2019 2019 2018 2017 Anteriors a 2017 

Socis l. 726.448,3 6 1.621.137,77 111.987,88 7.110,00 -13.787,29 
Col·laboradors i donacions 427,29 427,29 - - -

TOTAL l. 726.875,65 1.621.565,06 111.987,88 7.110,00 -13.787,29 

SOCIS 
COMPTABILITAT CONSIGNACIONS CONSIGNACIONS CONSIGNACIONS CONSIGNACIONS 

TOTAL2019 2019 2018 2017 Anteriors a 2017 

Ajuntaments 1.642.345,54 1.560.060,06 100.394,26 7.110,00 -25 .218,78 
Consells Comarcals 4.426,20 2.509,20 1.917,00 

Diputacions 45.676,62 36.000,00 9.676,62 

Àrees Metropolitanes 34.000,00 22.568,51 11.431,49 

TOTAL l. 726.448,10 1.621.137,51 111.987,88 7.110,00 -13.787,29 

COL·LABORADORS I COMPTABILITAT CONSIGNACIONS 
DONACIONS TOTAL2019 2019 

Ai untaments 150,00 150,00 

Altres aportacions 277,29 277,29 

TOTAL 427,29 427,29 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

CONSIGNACIONS DELS SOCIS 
PENDENTS DE COBRAMENT EL 31/12/2019 (import en euros) 

Ajuntaments socis 

Total pendent Aportacions Aportacions Aportacions 
Aportacions 

anteriors de cobrament 2019 2018 2017 2017 

Ajuntament d'Aiguafreda 1.290,00 1.290,00 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 56.192,00 56.192,00 

Ajuntament de Barcelona 77.600,00 77.600,00 

Ajuntament de Berga 2.500,00 2.500,00 

Ajuntament de Blanes 4.250,00 4.250,00 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia 300,00 300,00 

Ajuntament de Cabrera de Mar 29.323,00 29.323,00 

Ajuntament de Caldes de Montbui 5.000,00 5.000,00 

Ajuntament de Canovelles 4.000,00 4.000,00 

Ajuntament de Castellbisbal 70.754,59 70.754,59 

Ajuntament de Castelldefels 82.250,56 82.250,56 

Ajuntament de Centelles 15.000,00 15.000,00 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 154.000,00 154.000,00 

Ajuntan1ent de Gavà 3.500,00 3.500,00 

Ajuntament de Girona 4.000,00 4.000,00 

Ajuntament de Granolle rs 34.500,00 34.500,00 

Ajuntament de l'Esquirol 3.850,00 3.850,00 

Ajuntament de la Cellera de Ter 200,00 200,00 

Ajuntament de la Garriga 8.614,86 8.614,86 

Ajuntament de la Roca del Vallès 45 . 100,00 45 .100,00 

Ajuntament de la Seu d'Urge ll 14.853,00 14.853,00 

Ajuntament de les Cabanyes 250,00 250,00 

Ajuntament de Ll agostera 1.250,00 1.250,00 

Ajuntament de Lloret de Mar 1.500,00 1.500,00 

Ajuntament de Mataró 263.955,63 243.942,66 22 .991,69 -2.978,72 

Ajuntament de Mollet del Vallès 9.476,00 7.000,00 2.476,00 

Ajuntament de Montornès del Vallès 15.400,00 15.400,00 

Ajuntament de Palafrugell 1.056,31 756,3 1 300,00 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 2.000,00 2.000,00 

Ajuntament de Roquetes 3.625,00 1.875,00 1.750,00 

Ajuntament de Sabadell 31.742,51 31.2 18,00 524,51 

Ajuntan1ent de Salt 2. 110,00 2.110,00 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 387.002,80 387.002,80 

Ajuntament de Sant Joan Despí 2.000,00 2.000,00 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes 41.117,20 41.117,20 

Ajuntament de Sant Sadurní d 'Anoia 146.393,54 86.450,40 59.943, 14 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 2.000,00 2.000,00 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 15.000,00 15.000,00 

Aj untan1ent de Santa Margarida de Montbui 1.000,00 1.000,00 
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Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 16. 164,38 20.000,00 -3.835,62 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 7.400,00 2.150,00 2.000,00 3.250,00 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 14.600, 18 14.600, 18 

Ajuntament de Tarragona 3.000,00 3.000,00 

Ajuntament de Tiana 123,00 123,00 

Ajuntament de Tona 2.500,00 2.500,00 

Ajuntament de Torelló 4.756,00 4.756,00 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 3.000,00 3.000,00 

Ajuntament de Tortosa 3.500,00 3.500,00 

Ajuntament de Vic 24.000,00 10.000,00 14.000,00 

Ajuntament de Vilafant 1.800,00 1.800,00 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès -26.358,52 287,00 -8.24 1,08 - l 8.404,44 

Ajuntan1ent de Vilanova i la Geltrú 476,00 476,00 

Ajuntan1ent de Vilassar de Mar 12.500,00 12.500,00 

Ajuntament del Prat de Llobregat 30.927,50 24.527,50 6.400,00 

1.642.345,54 1.560.060,06 100.394,26 7.110,00 -25.218,78 

Altres administracions sòcies 

Total pendent Aportacions Aportacions Aportacions Aportacions 
de cobrament 2019 2018 2017 anteriors 2017 

Àrea Metropolitana de Barcelona 34.000,00 22.568,51 11.43 1,49 

Consell Comarcal d'Osona 4.426,20 2.509,20 1.917,00 

Diputació de Girona 45 .676,62 36,000,00 9.676,62 

84.102,82 61.077,71 11.593,62 0,00 11.431,49 

Altres organismes col·laboradors 

Total pendent Aportacions Aportacions Aportacions Aportacions 
de cobrament 2019 2018 2017 anteriors 2017 

Ajuntament d'Oliola 150,00 150,00 

Organisme Autònom de Mitjans de 
277,29 277,29 

Comunicació La Garriga 

427,29 427,29 0,00 0,00 0,00 

l Total pendent cobrar a 31/12/2019 1.726.875,65 l 1.621.565,06 l 111.987,88 l 1.110,00 l -13.787,29 l 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 Número de registre 14.443 

NIF-G 17125832 

PROJECTES PENDENTS DE PAGAMENT EL 31/12/2019 (import en euros) 

NÚM PROJECTE PAÍS IMPORT 
1164 Pro!rrama de desenvolupament econòmic i de dinamització comunitària del poble de Diogontoro Mauritània 3.818,18 
1287 Construcció d'un centre de promoció i capacitació socioeconòmica de Douar iizafzafen Marroc 34.800,00 
1293 Campanya d'emergència: suport als afectats pel sisme del sud-est asiàtic Sud-est Asiàtic 27.853,96 
1599 Aliança municipal per la pau al Pròxim Orient - medi ambient Palestina 3.000,00 
1806 Campanya d'emergència. Resposta als efectes del terratrèmol al Perú: fase de reconstrucció Perú 5.292,47 
2022 Implementació del pla estratègic del Fons Català de Cooperació Catalunya 223.121,74 
2089 Projecte CENIC - centre de nutrició i capacitació a San Juan de Limay Nicara_gua 5.823,09 
2188 Suport a la millora de les condicions mediambientals a la comuna rural del Zinat Marroc 1.818,18 
2282 Ampliació d'una escola de primària al ksar Maàdid d'Erfoud Marroc 6.727,27 
2363 Resposta als efectes del terratrèmol a Haití: fase de reconstrucció - (2) Haití 21.268,28 
2477 Suport participació dona en la govemança local a través de creació i posada en funcionament de les comissions de Marroc 14.294,43 

paritat i d'igualtat d'oportunitats als municipis rurals de la regió de Tànger-Tetuan 
2508 Construcció d' una llar d'infants i aula de dones al ksar Labrouj Màadid d'Erfoud Marroc 36.447,73 
2560 Grup de treball Senegal: enfortiment de capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries de base (OCB) a les Senegal - Catalunya 10.471,66 

regions de Kolda i Ziguinchor 
2626 Resposta als efectes del tifó Hayian a Filipines Filipines 64.096,38 
2656 Ampliació i manteniment de la llar d'avis d'El Sauce Nicaragua 4.545,43 
2761 Projecte de restauració dels processos de municipalisme i agermanaments de la ciutat de Molins de Rei Nicaragua 8.011 ,82 
2770 Organització de l'Acadèmia de Lengua indígena miskitu per revitalitzar-la i normalitzar-la al municipi de Puerto Nicaragua 1.894,10 

CabezasBbilwi 
2773 Proveïment d'aigua segura, sanejament i higiene a la comunitat de Wawa Bar de Puerto Cabezas-Bilwi Nicara_gua 10.500,00 
2784 Centre de desenvolupament inte!rral per a persones amb discapacitat a Masaya -2015 Nicaragua 11.810,63 
2833 Suport a l ' acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes annats a l' Area mediterrània Diversos 106.990,56 
2851 Gestió de la cooperació directa de l'aiuntament de Sant Cugat del Vallès Catalunya 249.549,11 
2871 Educació tècnica superior de qualitat en el món rural : comunitat Segundo Montes 2015 El Salvador 6.541,82 
2912 Millora en la gestió i l 'aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implementació de diferents mesures a la regió India 50.000,00 

de Kalyandurg, districte d' Anantapur 
2913 Extensió de la cobertura de l' alfabetització a les comunitats rames de Bluefields, RAAS Nicaragua 4.868,53 
2938 Campanya d'emergència. resposta als efectes del terratrèmol a l'Equador: fase de reconstrucció Equador 5.106,17 
2941 Vacances en pau 2016 Molins de Rei Catalunya 175,00 
2959 Proiecte Astral: suport a les tasques de salvament marítim a la Mediterrània central Mediterrània -2.136,17 
2978 Suport al camp de refugiats d'Ezidi (Yazidi) a Diyarbakir Turquia 60.000,00 
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NÚM PROJECTE 
2979 Recuperació de les llars afectades per l'huracà Matthew als municipis de Baracoa i Maisí 
3031 Aatmiva Communitv Hospital 
3039 Desafiaments i oportunitats des de les arrels: percepcions de les llevadores tradicionals i sensibilització en mutilació 

genital femenina en el nou marc legal que prohibeix la pràctica a Gàmbia 
3042 Fandema: generació d'alternatives socioeconòmiques dins de la cadena de valor de l ' energia renovable per a la dona 

que mitiguen el canvi climàtic i promouen la igualtat de gènere a Tujereng 
3044 Construcció d'aules, de lavabos i de tancament de l 'escola primària de Keur N'Diaye Lo 2 - 2017 
3045 Vacances en pau 2017 Molins de Rei 
3050 Sanejament ambiental amb enfocament en el desenvolupament territorial participatiu al casc urbà de Puerto Cabezas-

Bilwi 
3061 Enfortint l' autonomia i l' autogestió que exerceixen infància, adolescència, joventut i dones del barri Memorial 

Sandino i voltants en el marc del desenvolupament psicosocial integral 
3068 Fons EREC (equip de rescat en emergències de Catalunya) 
3082 Assessorament, suport legal i acompanyament per la mobilització política cap a persones refugiades en situació 

irreQUlar encallades a l' illa de Lesbos 
3086 Resposta d'emergència als efectes de l ' huracà lnna al seu pas pel carib: fase de reconstrucció 

3088 Construcció d'una escola d'educació especial per a persones amb discapacitat a Aguacatan 
3104 Tornar a Al-Ma' in 
3105 Enfortiment institucional a través de la millora de l' accés a l' aigua: La Conquista II 
3112 Suport als programes bàsics de Chhimeki: atenció alimentària i sanitària per a infants d' alt risc afectats pel terratrèmol 

de nepal a l 'àrea metropolitana de Katmandú 
3114 Ai_gües compartides: _gestió urbana per al maneig integral dels recursos hídrics a la regió Trifinio 
3116 Resposta d'emergència als efectes del terratrèmol que ha sacsejat el Kurdistan: fase de reconstrucció 
3117 Suport a l 'alberg de víctimes de violència del Movimiento de Mujeres Nidia White: temes de seguretat, alimentació i 

lleure 
3 l 19 Projecte Astral II: suport a les tasques de salvament marítim a la Mediterrània central 
3124 Enfortint les capacitats locals i iniciatives econòmiques sostenibles amb enfocament de gènere per a la millora de la 

seguretat alimentària a 14 comunitats del cantó Pitantora 
3145 Africa en femení : lluites i victòries de la dona a Gàmbia i Senegal 
3148 Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials als campaments de refugiats sahrauís a 

Tindouf 
3159 Suport al municipi de Maputo mitjançant accions comunitàries que promouen la salut pública i una millor gestió 

mediambiental als mercats de Mavalane, Benfica i l O de Junho 
3161 Millora de la situació socioeconòmica de les dones de la comunitat de medina Boudialabou 
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PAÍS IMPORT 
Cuba 2.727,27 
Nepal 1.818,18 
Gàmbia 5.454,56 

Gàmbia 14.643,90 

Senegal 474,00 
Catalunya 261 ,00 
Nicaragua 10.392,04 

Nicaragua 15.050,00 

Catalunya 11.190,49 
Grècia 26.538,35 

República Dominicana - 7.273,46 
Haití - Cuba 
Guatemala 16.735,71 
Israel / Palestina 470,91 
Nicaragua 6.687,29 
Nepal 29.490,38 

Diversos Centreamèrica 5.000,00 
Iran 5.138,82 
Nicaragua 26.862,72 

Malta 3.636,36 
Bolívia 12.281,20 

Gàmbia - Catalunya 7.709,77 
Poble Sahrauí 32.080,05 

Moçambic 15.221,06 

Sene_gal 9.721 ,87 
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NúM PROJECTE 
3162 Simfonia de l' Alfabetització 
3170 Agenda Llatinoamericana Mundial 2019 - campanya 2018-20 l 9: "Les petites gran causes" 

3173 Millorada l'atenció medicosocial de les comunitats afectades pel conflicte a Síria (població local i refugiada) al Líban 
3174 Construcció d'una biblioteca, una aula d'info1màtica i rehabilitació de quatre teulades a l' escola primà1ia Mamadou 

Bavo de Ziguinchor 
3175 Vacances en pau 2018 Molins de Rei 
3176 Millora de l 'accés a una educació secundària pública de qualitat per a nois i noies adolescents i desfavorits, fomentant 

l' equitat de gènere, al districte d' Anantapur 
3177 Resposta d'emergència als efectes de l'erupció del volcà Fuego a Guatemala: fase de reconstrucció 
3179 Avaluació estratègica de 10 anys de cooperació local dels municipis de ses illes al departament de Madriz, Nicaragua, 

a través del Fons Mallorquí, Fons Menorquí i Fons Pitiús 
3184 Proactiva Open Anns - salvament marítim a la Mediterrània central 
3193 Enfortiment mecanismes de promoció, protecció i defensa dret a accés a treball digne persones treballadores dels 

sectors més vulnerables com són treballadors/es i pobles indígenes d'empreses transnacionals 
3199 Grup treball Senegal - articulació d'una xarxa de perímetres agrícoles a la Casamance en base a la sobirania 

alimentària i el ple exercici dels drets de les dones 
3200 Xarxa d'agents pel treball digne a El Salvador 
3206 Consolidació de la xarxa centreamericana de comunicació com un espai generador d'informació - fase II 
3210 Suport a projectes socials de Nicara¡ma en el marc de la crisi sociopolítica i econòmica que viu el país 
3211 Aportant a l' agenda 2030 des de l'àmbit local a El Salvador i Catalunya, fase II 
3213 Joves de MUSA contribuint al benestar de les seves comunitats i generant un projecte d'autonomia econòmica 
3214 Programa alimentari d'emergència per les persones refugiades a la ciutat de Djibouti 
3215 Resposta d'emer_gència als efectes del terratrèmol i del tsunami a Indonèsia 
3218 Millora de la salut ocular i dels serveis d'optometria a Ziguinchor i altres poblacions del senegal 
3221 Ulls del Sàhara 2018: millora de l 'accessibi litat i disponibilitat en salut ocular de la població refugiada sahrauí 
3228 Extensió del dret a una formació superior i igualitària als joves procedents de zones rurals properes a Beira - 4a fase 
3238 Compra d'un molí, construcció d'un pou i d'una cooperativa pel poblat de Mbebê (selva del Camerun) i dotació 

d'eines de treball 
3239 Millores en l'ingrés postpart al dispensari-maternitat de n'Djili - II fase 

3241 Sistema integral d'atenció en salut familiar i comunitària per a la població de Kribi: equipar el centre amb una 
incubadora 

3242 Teixint xarxes d'emprenedoria social i solidària amb dones urbanes i rurals del departament de Cajamarca 
3243 2a Fase de la rehabilitació i millora de les instal· Iacions de l ' escola taller de Bisselanca 
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PAÍS IMPORT 
Catalunya 727,27 
Catalunya - 8.796,93 
llatinoamèrica 
Líban 167,00 
Senegal 1.031,00 

Catalunya 350,00 
Índia 446,00 

Guatemala 454,55 
Nicaragua 3.458,84 

Malta 1.050,00 
Guatemala 31.023,98 

Senegal 33.887,22 

El Salvador 3.636,36 
Diversos Centreamèrica 16.211,20 
Nicaragua 6.566,35 
El Salvador 18.401,24 
Mèxic 41.459,09 
República de Djibouti 8.815,75 
Indonèsia 31.142,22 
Senegal 23.685,45 
Poble sahrauí 4.005,40 
Moçambic 24.441 ,63 
Camerun 830,38 

República Democràtica 589,80 
del Congo 
Camerun 496,87 

Perú 5.600,00 
Guinea Bissau 8.945,45 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

NÚM PROJECTE 
3244 Millora de les condicions per afavorir el benestar i l 'educació dels menors de famílies migrants i refugiades a la regió 

de Tànger 
3254 Construint pau amb la participació de víctimes del conflicte armat residents a Catalunya i al departament del Meta de 

Colòmbia 
3255 Campanya de sensibilització sobre les maras al triangle nord de Centreamèrica 
3259 Cooperatives rurals de dones cameruneses: per la igualtat de gènere 
3270 Millora de les condicions socioeducatives dels nens i nenes amb discapacitat i trastorns d'aprenentatge dels municipis 

de Potrerillos, Pimienta i Villanueva 
3280 Prevenció per una diversificació alimentària, detecció i tractament de la desnutrició amb un enfocament comunitari al 

departament de Guidan Roumdii, regió de Madari 
3287 Continuïtat de les actuacions de l' ajuntament de Vic al Camerun 
3289 Justa trama: economia social i sostenible 
3291 Construcció d' un centre de formació professional per a dones a Zinguedesse 
3295 Suport emocional a població siriana refugiada a camps informals de la vall de la Bekaa al Líban 
3296 Pla d'Educació pel Desenvolupament de Sant Cugat del Vallès - 2018-2019 
3297 Resposta d'emergència als efectes de la tempesta severa a Gàmbia: fase de reconstrucció 
3298 Dinamització d'activitats educatives i fonnatives a Diatock 
3299 Jornada de reflexió i sensibilització sobre discapacitat i salut mental en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 
3301 Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 edició de primavera 
3305 Assistència humanitària a la població mi!!rant veneçolana en la ruta migratòria i la destinació final al Perú 
3306 Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 edició de tardor 
3307 Pla d'Educació i Fonnació per a la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat - 2019 
3308 Resposta a la crisi humanitària arran de les inundacions causades pel cicló Idai a Moçambic 
3309 Agenda Llatinoamericana Mundial 2020 - campanya 2019-2020: ' Societat 4.0: nou relat, nous reptes' 

3310 Educació inicial i seguiment de la infància per a la construcció de ciutadania activa-2a fase 
3313 Unitat d'avaluació - programa d'avaluacions en clau local 
3314 Suport a l'acollida de població refu!liada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l' Area Mediterrània - (2) 
3315 Enfortir el desenvolupament de coneixements d'estudiants 
3316 Protecció per presència, rescat humanitari i comunicació d'emer_gència a la Mediterrània 
3323 Construcció d'un col · le_gi de secundària i batxillerat al barri de Thiaroye de Pikine - 5a fase 
3324 Material per a la construcció d'un tanc d'aigua de 50.000 litres de capacitat a Jirong 
3325 Defensa i promoció dels drets humans laborals a Colòmbia 
3326 Millora de condicions educatives a 12 centres d' educació públics d'àrees rurals desfavorides de l'estat d' Andrha 

Pradesl1, a través de l 'accés al dret a l' aigua potable se2:ura i la conscienciació i sensibilització 
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Número de registre 14.443 
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PAÍS IMPORT 
Marroc 1.589, 71 

Catalunya - Colòmbia 14.431,46 

Catalunya 2.659,08 
Camerun 10.027,27 
Hondures 5.004,17 

Níger 8.521 ,88 

Camerun 12.600,00 
Brasil 6.000,00 
Burkina Faso 4.709,04 
Líban 26.193,87 
Catalunya 4.338,48 
Gàmbia 14.090,86 
Senegal 8.914,82 
Catalunya 18.981,81 
Catalunya 4.090,91 
Perú 8.492,73 
Catalunya 41.347,92 
Catalunya 6.676,40 
Moçambic 25.874,39 
Catalunya - 12.727,27 
Llatinoamèrica 
El Salvador 13.713,64 
Diversos 8.787,52 
Diversos 8.272,73 
Nicaragua 7.727,28 
Líbia 52.549,60 
Senegal 25.000,00 
Gàmbia 6.000,00 
Colòmbia 18.135,13 
lndia 18.702,52 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

NÚM PROJECTE 
3328 Xarxa de cooperatives per al treball diQlle a El Salvador - fase Ill 
3329 Eines per la millora de les condicions de treball de les dones als camps de conreu de la regió Nvong-et-Kelle 
3330 Construcció d' un espai per conservar verdures i fruites i posada en funcionament. Cursos de formació de 

manipuladors i conservadors d'aliments per ajoves amb discapacitats, al centre de dia Ihumure 
3331 Dipòsits d'aigua a Ruanda a centre rural femení de Ruli 
3332 Millora de les capacitats de producció agroecològica i de la comercialització organitzada per dinamitzar l' economia 

familiar dels douars d' Ikhouja, Mezlafen, Talanfrounkht i Islan 
3333 Consolidació de la xarxa centreamericana de comunicació com un espai generador d' informació - fase IV 
3335 Projecte de formació i cooperació sanitària per al desenvolupament del districte sanitari de Thionck Essyl 
3336 Vacances en pau 2019 Molins de Rei 
3337 Pro_grama de suport a l' alimentació i l'escolarització dels infants de la Majada Verde 
3338 Articulació del programa de cooperació tècnica entre l'ajuntament de Girona i el municipi de Tosagua 
3340 Centre maternoinfantil de Tifariti 
3341 Viatge de seguiment del projecte 3148. Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials 

als campaments de refugiats sahrauís a Tindoufi d'identificació d'altres projectes 
3342 Resposta d'emergència als efectes de la tempesta severa de vent a l 'Uooer River Re_gion 
3343 Campanya de vacunació amb especial incidència entre els infants afectats per l 'erupció del volcà Fuego a Guatemala 
3346 Ampliació de l' escola salesiana de secundària a Yaoundé 
3349 Yahualt: projecte social i comunitari per a la inclusió de les persones amb problemes de salut mental al departament 

d'Estelí, Nicaragua 
3350 Reconstrucció de dues escoles i un centre de salut afectats pel cicló Idai al municipi de Beira 
3351 Construcció d' un hotel al barri Divino Niño d'El Sauce 
3352 Apoderament i capacitació d'estudiants i professionals de la salut per a la prevenció de la MGF i l' atenció de les 

conseqüències per a la salut a Gàmbia 
3354 Accés a la formació professional de les joves i les dones del departament de Saaba 
3357 Augment de la resiliència contra la malnutrició a les zones de salut de Bagata i Ni oli, províncies Kwilo i Mai 

Ndombe, mitjançant activitats de seQ:Uretat alimentària i diversificació de mitjans de vida 
3358 Xarxa d'agents pel treball digne a El Salvador - 2019 
3359 Garantir l 'accés i la participació al sistema integral de veritat, justícia i reparació i no repetició (SIVJRNR) arran de 

l'acord de pau a Colòmbia 
3360 Comunitat, dret a la salut i protecció a Kivu Nord 

3361 Promoció de l' equitat de gènere i de l'empoderament socioeconòmic de dones al barri de George Dimitrov, a Maputo 
3362 Construcció de cultura de pau des de l 'enfortiment del cinema comunitari per a nens, nenes i joves de Ci udad Bolívar 

a Bogotà 

- 57 -

Número de registre 14.443 

NIF-G17125832 

PAÍS IMPORT 
El Salvador 7.940,23 
Camerun 1.065,78 
Ruanda 738,49 

Ruanda 704,92 
Marroc 12.512,29 

Diversos Centreamèrica 14.605,32 
Senegal 219,00 
Catalunya 473,09 

2.727,27 
Equador 2.727,27 
Poble Sahrauí 8.079,25 
Poble Sahrauí 475,42 

Gàmbia 10.293,67 
Guatemala 5.454,54 
Camerun 50.000,00 
Nicaragua 30.000,00 

Moçambic 2.834,18 
Nicaragua 11.181,81 
Gàmbia 52.273,24 

Burkina Faso 10.000,00 
República Democràtica 1.489,09 
del Congo 
El Salvador 16.157.27 
Colòmbia 27.189,45 

República Democràtica 8.117,88 
del Congo 
Moçambic 8.671,90 
Colòmbia 12.019,42 



~ ? -~·1',;"" -¿;.-

"' ':'., 

_, 
'• 

~· ·-····· .. ,,., .. ,) 
.. · .••• , . ~·~ . . ... ' . - ~ 

• ■ ■ • , ■ DE COOPERACIÓ ' • .., 
;· :•' • IÍ ■ Ill~ AL DESENVOLUPAMENT . 

1~ .. • .. ~·--•• ..,~--+' ~ ' " ..• 111..:.. ...... ~a~~••~•"' 

Informe de gestió de l'exercici 2019 

NÚM PROJECTE 
3363 Hi tenen molt a veure: Ouagadougou 2019 
3364 Reparació d'aules de l ' escola de primària de Blangoua 
3365 Descobrim defensores drets humans. Projecte d' APS oer fomentar els drets humans i la participació comunitària 
3366 Som Aigua a Santa Coloma de Gramenet (V). El dret humà a l' aigua i al sanejament des de la oersoectiva de gènere 
3367 Enfortiment de les capacitats de les dones camperoles per a l' exigibilitat de l'exercici ple i la promoció dels drets 

humans 
3368 Hospital Materna Norte Tamara Bunke Bider a Santiago de Cuba 
3369 Enfortiment organitzatiu i formatiu de les comunitats indígenes i les organitzacions socials de Chiapas (III fase) 
3370 Millora de l'accés a la salut ocular de la ooblació d' Inhambane, amb enfocament de gènere 
3371 Abastiment d' aigua potable al deoaitament de La Todin, fase l: dos fora.ges i tres rehabilitacions 
3372 Rassif, millora de les situacions de risc dels menors migrants a Tànger 
3373 L'escola oooular d' economia feminista: formació i apoderament per una ciutadania crítica 
3374 Reivindicant els drets laborals de les treballadores de la llar remunerades 
3375 Comercialització, emorenedoria en prnjectes d'a.gricultura i enfortiment de les capacitats de les dones de Mali 
3376 Extensió del dret a una formació superior i igualitària als joves procedents de zones rurals properes a Beira - 5a fase 
3377 Suport a la població camperola nicaragüenca refugiada a Costa Rica 
3378 Acabament de la infraestructura de la institució educativa Giordano Liva 
3379 Dona, igualtat i treball digne al Marroc 2019-2022 (fase I) 
3380 Salut universal al poblat de Dar Salam 2019 
3381 Tractament del peu bot mitjançat el mètode Ponseti a Madagascar 
3382 Establiment d'un perímetre agrícola per a la millora de la productivitat i dels ingressos d'un GIE de dones i per la 

seguretat alimentària a la comuna de Tankanto Escale 
3383 Tancant bretxes de gènere oer a la disminució de la violència contra les dones rurals de la re,gió de Junín 
3384 De l'exclusió a la inclusió de nens, nenes, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat de Bobo-Dioulasso 
3385 Seguiment a Colòmbia dels projectes 03123 i 03254 
3386 Vamos Caminando ... Gira de l'Ensamble Liber-Arte oer Catalunya 
3390 Documental '25 anys de l'acampada del 0,7%' 
3391 Programa de cooperació tècnica municipal 
3392 Unitat d' avaluació: ODS 6 aigua, per aplicar indicadors estudi GTA a l' Africa Occidental 
3393 Edició (cat/cas) de l'estudi de l'aolicació de l'enfocament basat en drets humans (EBDH) a cinc polítiques municipals 
3394 Observatori de la cooperació a Catalunya 
3395 Ulls de Mali 2019. Millora de la prevenció i el tractament de la ceguesa evitable de la població infantil de Mopti 
3396 Escolarització i reforc de l' estructura educativa en 23 escoles de la província de Takeo 
3397 Reestructuració i ampliació de les instal·lacions del centre de dia i d'acollida de l'ONG Provalores 
3398 Se_guiment, coordinació i avaluació dels projectes de cooperació tècnica: Tariia, Petén i Cotacachi 
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Número de registre 14.443 

NIF-G 17125832 

PAÍS IMPORT 
Burkina Faso 11.188,11 
Camerun 1.854,81 
Catalunya 9.977,61 
Catalunya 2.884,98 
El Salvador 3.209,17 

Cuba 3.462,08 
Mèxic 19.361,48 
Moçambic 14.080,85 
Burkina Faso 12.519,76 
Marroc 5.897,95 
Catalunya 1.739,40 
El Salvador 6.806,13 
Mali 4.772,90 
Moçambic 21.135,60 
Costa Rica 5.000,00 
Perú 4.010,91 
Marroc 6.000,00 
Senegal 6.000.00 
Madagascar 6.818,18 
Senegal 4.323,64 

Perú 12.000,00 
Burkina Faso 9.090,91 
Colòmbia 8.563,50 
Catalunya 6.144,32 
Catalunya 18.150,00 
Catalunya 6.700,00 
Senegal 8.000,00 
Catalunya 8.000,00 
Catalunya 7.500,00 
Mali 5.000,00 
Cambodja 2500,00 
Colòmbia 4.000,00 
Diversos 6.381,82 
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Informe de gestió de l'exercici 2019 

NÚM PROJECTE 
3399 Construcció d'un menjador social i un pou al centre de formació professional per a dones a Zinguedesse 
3400 Apoderament mediàtic i jurídic de dones, autoritats i comunitats indígenes en la defensa dels drets humans individuals 

i col· lectius i la defensa de la mare terra 
3401 Nutrició suplementària per a menors de cinc anys a la zona del Ti_gray - 2019 
3402 Dones lliures de violències masclistes a Kaolack 
3403 Jump 2 Justice. Donant suport als drets de les dones víctimes del tràfic humà 
3404 Millorar l ' accés i la qual i tat de l'educació secundària pública promovent l'equitat de gènere per a col·lectius 

desfavorits de comunitats rurals de l'àrea de Lepakshi, districte d' Anantapur 
3405 Augment de la resiliència contra la malnutrició a Kikwit, província de Kwilo 

3406 Millora de l'accés a l'aigua potable a la zona rural de la regió de Kara - fase X 
3407 Rehabilitació de quatre aules i dotació de 100 pupitres a l'escola primària Nyang'inja 
3408 Creació d'una carretera transitable a Cochas-Saracoto, al districte Arahuay 
3409 Consolidació d'una xarxa de promotors/es de salut comunitària a la costa de Chiapas en un context post-terratrèmol 
3410 Millorat l'accés a drets i I 'exercici de ciutadania de dones a víctimes de violència de gènere a les ciutats de manta, 

Lago A!ITÏo i Esmeraldas 
201920 CCASPS - Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí - 2018 
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Número de registre 14.443 

NIF-G 17125832 

PAÍS IMPORT 
Burkina Faso 14.021,00 
Guatemala 22.150,00 

Etiòpia 15.491,96 
Sene_gal 19.082,00 
India 4.212,00 
India 14.369,00 

República Democràtica 22.826,00 
del Congo 
Togo 6.291,00 
Kenya 5.545,00 
Perú 5755,00 
Mèxic 6.218,66 
Equador 12.775,64 

Catalunya 27.324,72 

TOTAL 2.643.017,10 
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Número de registre: 14.433 

N.l.F: G17125832 

Formulació dels comptes anuals abreujats 

La Junta Executiva del FONS CAT ALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT, amb data 30 de març de 2020 i en compliment de la legislació 
vigent, formulen els presents comptes anuals abreujats de l'exercici comprès entre l' l 
de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, els quals venen constituïts per: 

- Balanços abreujats a 31 de desembre de 2019 i 2018. 
- Compte de resultats abreujats corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre 

de 2019 i 2018. 
- Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31 

de desembre de 2019 i 2018. 
- Memòria abreujada de l'exercici 2019. 
- Informe de gestió de l'exercici 2019. 

Sr. Isidre PiDeda Moncusí 
Alcalde de l'ajuntament de Caldes de Montbui 
(President) 
NIF: 47154987-L 

Sra. Núria Parlón Gil 

TCAT P Isidre Firmado digitalmente por 
TCAT P Isidre Pineda 

Pineda Mo neu sí Moncusí - DNI 47154987L 

_ DN l 471549S?L Fecha: 2020.05.29 
11 :30:00 +02'00' 

Firmado 

Alcaldessa de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
(Vicepresidenta) 

CPISR-1 C 
NURIA 

digitalmente por 
CPISR-1 C NURIA 
PARLON GIL NIF: 52409344-A 

Sra. Alba Martínez Vélez 
Regidora de l'ajuntament de Sant Boi del Llobregat 
(Tresorera) 
NIF: 4 7602889-L 

Sra. Mercè Esteve Pi 
Alcaldessa de l'ajuntament de Begues 
(Secretària) 
NIF: 79290205-M 

PA R L O N G l L Fecha: 2020.05.29 
12:34:11 +02'00' 

Firmado digitalmente 

ALBA MART! N EZ por ALBA MARTINEZ 
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Firmada digitalmente 
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