MEMORIA ECONÒMICA SIMPLIFICADA
EXERCICI 2021

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES
D’ALUMNES D’ESTUDIS SUFRAGATS AMB
FONS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS DE
CATALUNYA

Signatures:
Lluís Vila Prat
Javier Chavanel Pastor

NIF : G08852394
UNITAT MONETÀRIA EURO (€)
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ACTIVITAT DE L’ ENTITAT

a) Promoure que les AFA/AMPA dels Centres Educatius sufragats amb fons públics, no
universitaris, es federin, per tal de consolidar la representativitat pròpia.
b) Promoure la participació dels membres d’associacions federades, en els consells
escolars assenyalats per les lleis, i en altres organismes on calgui la representació i
participació de les famílies d’alumnes d’estudis no universitaris.
c) Promoure portar a terme reunions periòdiques per tal d’intercanviar coneixements,
debatre els estudis corresponents, així com elaborar conclusions i prendre acords
definitius, elevant els que corresponguin a l’Administració, pel seu correcte
compliment.
d) Realitzar estudis amb col·laboració de personal tècnic especialitzat per tal d’analitzar
i tenir coneixements de l’aplicació de les diferents lleis i disposicions que regulen
l’Ensenyament sufragat amb fons públics.
e) Organitzar accions formatives d’interès per a les famílies, l’alumnat i/o AFA/AMPA.
f) Obtenir, elaborar i difondre les informacions aportades per les AFA/AMPA i/o altres
estaments.
g) Vetllar perquè es compleixi la legislació vigent, defensant davant l’Administració els
interessos de les AFA/AMPA federades, i de l’alumnat, encaminats a aconseguir
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millorar la qualitat, present i futur, de l’Educació sufragada amb fons públics del
nostre país.
h) Promoure i desenvolupar accions i activitats que serveixen per millorar la qualitat
educativa del sistema públic d’educació i dels seus usuaris.
i) Instar a l’Administració les millores socials, pedagògiques i estructurals que
condueixin a un millor aprofitament acadèmic de l’Educació sufragada amb fons
públics , demanades per les AFA/AMPA, incidint en la planificació de la inserció
professional, laboral i ocupacional de l’alumnat.
j) Nomenar una Junta Gestora o assumir interinament les funcions de la Junta Directiva
d’una AMPA/AFA federada quan es produeixi dimissió, cessament, inhabilitació o
causa anàloga sense que existeixi una candidatura o fins que se celebri l’Assemblea
de socis de l’AFA/AMPA.

2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS:
2.1

IMATGE FIDEL

Els comptes anuals reflexan la imatge fidel del patrimoni, de la situació financiera i
dels resultats de l’Associació. Els comptes anuals del 2021 s’han confeccionat a partir
dels registres comptables, s’han aplicat les disposicions legals vigents en matèria
comptable amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de la entitat. No hi han raons excepcionals per les que, per mostrar la
imatge fidel de la entitat s’hagi deixat d’aplicar disposicions legals preceptives en materia
comptable.
La comptabilitat de la Federació es porta d’acord amb el marc normatiu i els
principis comptables establerts al RD 1514/2007, RD 1491/2011 i Decret 258/2008 de la
Generalitat de Catalunya.
2.2

PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS
No hi han principis no obligatoris aplicats.
Els que venen establerts en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les
associacions catalanes Decret 258/2008 de la Generalitat de Catalunya.

2.3

ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA

No existeix incertesa en els fets comptabilitzats a l’exercici 2021, que puguin
afectar a la execució de les activitats i finalitats de la Federació. No existeixen canvis
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significatius en estimacions comptables que afectin a l’exercici actual o que puguin afectar
a exercicis futurs.
2.4 COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.
La Federació no té obligació de depositar els seus comptes en el Registre
d’Associacions, raó per la qual no es presenta informació comparativa.
2.5 CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES.
No s’han tingut que realitzar canvis en els criteris comptables.
2.7 CORRECCIÓ D’ ERRORS.
No s’han realitzat correcions d’errors.
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EXCEDENT DE L’ EXERCICI

3.1 ANÁLISI DE LES PRINCIPALS PARTIDES QUE FORMAN L’ EXCEDENT DE
L’EXERCICI.
1.- INGRESSOS


Quotes associats ……………………….. 44.100,00 €



Subvencions…………………………… 129.988,84 €



Serveis a tercers……………………….. 20.002,53 €
Total ingressos………………………….194.091,37 €

2.- DESPESES


Altres despeses de gestió corrent…….. 49.890,93 €



Despeses de personal…………………. 137.211,72 €
Total despeses………………………….. 187.102,65 €
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3.2 INFORMACIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT
Importe

Base de repartiment
Excedent de l’exercici
Romanent
Reserves voluntaries
Altres reserves de lliure
disposició
Total .................

6.988,72 €

6.988,72 €

Import

Distribució
A fons social
A reserves especials
A reserves voluntaries
A compensació d’excedents

6.988,72 €

negatius d’exercicis anteriors
Total .................

6.988,72 €

3.3 INFORMACIÓ SOBRE LES LIMITACIONS PER A L’APLICACIÓ DELS
EXCEDENTS D’ACORD AMB LES DISPOSICIONS LEGALS.
No hi han limitacions per a l’aplicació de l’excedent de l’exercici.
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NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.

4.1 IMMOBILITZAT INTANGIBLE.
No hi ha immovilitzat intangible.
4.2 IMMOBILITZAT MATERIAL.
No hi ha immovilitzat material.
4.3 TERRENYS I CONSTRUCCIONS
No hi han terrenys ni construccions.
4.4 BENS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC.
No hi han bens de patrimoni històric.
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4.5 ARRENDAMENTS
No hi han arrendaments.
4.6 PERMUTES
No hi han permutes.
4.7 ACTIUS FINANCERS Y PASIUS FINANCERS
No hi han actius financers ni pasius financers.
4.8 CRÉDITS I DÉBITS PER L’ACTIVITAT PRÒPIA
No hi han crèdits ni dèbits per l’activitat pròpia.
4.9 EXISTÈNCIES
No hi han existències.
4.10 TRANSACCIONS EN MONEDA EXTRANGERA
No hi han transaccions en moneda extrangera.
4.11 IMPOST SOBRE BENEFICIS
La Federació està acollida al règim d’entitat parcialment exempta.
4.12 INGRESSOS Y DESPESES
Tots els ingressos i despeses s’imputen d’acord amb el criteri de meritació.
L’impost sobre el valor afegit soportat en les compres i les despeses, de projectes
subvencionats, tenen la consideració de no deduible i es registran com a major
import dels mateixos, quan l’ IVA no es recuperable per la Hisenda Pública.
4.13 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
No hi han provisions ni contingències.
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4.14 CRITERIS PER EL REGISTRE I VALORACIÓ DE LES DESPESES DE
PERSONAL
La despesa de personal es registra en funció del criteri de meritació,
imputant a despeses el cost dels sous i seguretat social. No existeixen
compromisos per pensions.
4.15 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Per la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la entitat
segueix els següents criteris:
• Subvencions d’explotació: Es comptabilitzan els ingressos derivats de les
subvencions oficials a la explotació que es reben amb l’objetiu d’assegurar el compliment
de les seves finalitats, dins de la partida "Ingressos oficials a les activitats" del compte de
resultats abreujada. En ambos casos se imputan a resultados en el momento en que
existeix una certesa raonable sobre la seva realització i cobrabilitat, seguint el criteri de
meritació.
• Les subvencions de caràcter finalista que han sigut otorgades per a la financiació
de projectes específics s’imputan al compte de resultats en la proporció que representan
els costos incorreguts en l’exercici respecte als costos totals pressupostats per el
desenvolupament del projecte. Subvencions, donacions i llegats reintegrables: els ajuts
atorgats per diverses entitats, es registran com a pasius fins que adquereixen la condició
de no reintegrables, no registrant-se cap ingrès fins que deixan de ser reintegrables.
4.16 CRITERIS APLICATS EN TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES.
No hi han operacions vinculades.
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INMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS INMOBILIARIES.

5.1 ANÀLISI DE MOVIMENTS.
No hi ha inmobilitzat material.
5.2 AMORTITZACIONS.
No hi han amortitzacions.
5.3 INMOBILITZAT INTANGIBLE
No hi ha inmobilitzat intangible.
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5.4 INVERSIONS INMOBILIARIES
No existeixen inversions inmobiliàries.
5.5 ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS
No hi han arrendaments financers ni altres operacions.
5.6 INMOBLES CEDITS A L’ENTITAT O PER LA ENTITAT
No hi han inmobles cedits a l’entitat o cedits per la entitat.

6 BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC
No hi han bens de Patrimoni històric.

7 PASIUS FINANCERS
No hi han deutes amb entitats de crèdit ni pasius financers a curt o llarg termini.
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USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ ACTIVITAT PRÒPIA.
Denominació
del compte

Saldo Inicial
2021

Entrades

Sortides

Saldo Final
2021

Crèdits amb les
Administracions
Públiques per
Subvencions

62.995,51 €

109.052,26 €

59.907,66 €

112.140,11 €

Altres deutors

5.605,00 €

1.210,00 €

5.605,00 €

1.210,00 €

Total…

68.600,51 €

110.262,26 €

65.512,66 €

113.350,11 €

BENEFICIARIS - CREDITORS
Denominació del
compte
Deutes amb les
Administracions
Públiques per
Subvencions
Proveïdors
Pasius per impost
corrent i deutes
amb AAPP
Total…

Saldo Inicial
2021

Entrades

0,00 €

64.978,00 €

0,00 €

27,70 €

Sortides

Saldo Final
2021
64.978,00 €
27,70 €

4.399,06 €

8.748,60 €

4.399,06 €

8.748,60 €

4.399,06 €

73.754,30 €

4.399,06 €

73.754,30 €
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10 SITUACIÓ FISCAL
10.1 IMPOST SOBRE BENEFICIS
L’ impost sobre beneficis es calcula aplicant el règim aplicable a les entitats
parcialment exemptes.
La Federació, al complir els requisits, està exempta per les rendes generades
en l’exercici de les activitats que constitueixen la seva finalitat específica.

11 INGRESSOS I DESPESES
Partida

Despeses

Ajuts monetaris i altres
Ajuts monetaris
Ajuts no monetaris
Despeses per col.laboracions i de l’órgan de gobern

5.739,30 €

Aprovisionaments
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles

9.096,42 €

Sous

89.294,08 €

Carregues socials

29.079,01 €

Serveis de professionals

53.894,80 €

Despeses de personal

Altres despeses d’explotació
Total…

187.102,68 €

Partida

Ingressos

Quotes d’associats

44.100,00 €

Subvencions oficials

128.988,84 €

Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat
Venda de bens
Prestació de serveis

21.002,53 €

Altres ingressos d’explotació
Ingressos accesoris i de gestió corrent
Total…

194.092,33 €
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12 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Entitat concedent

Any de
concesió

Periode d’
aplicació

Imputat
a
resultat
s fins
començ
ament
de
l’exerci
ci

Import
concedit

Imputat al
resultat de
l’exercici

Total imputat
a resultats

Pendent d’
imputar a
resultats

Secretaria migració

2020

2021

47.650,00 €

47.650,00 €

47.650,00 €

0,00 €

Secretaria migració

2021

2021

8.550,00 €

8.550,00 €

8.550,00 €

0,00 €

0,7 € IRPF

2021

2021

18.350,70 €

18.350,70 €

18.350,70 €

0,00 €

Secretaria
d’Immigració

2021

2021

26.543,30 €

26.543,30 €

26.543,30 €

Ajuntament de Bcn

2021

2021

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

0,00 €

Ajuntament de Bcn

2021

2021

3.750,00 €

3.750,00 €

3.750,00 €

0,00 €

Ajuntament de Bcn

2021

2021

1.350,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

0,00 €

Ajuntament de Bcn

2021

2021

2.200,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

0,00 €

Diputació de Bcn

2021

2021

3.482,74 €

3.482,74 €

3.482,74 €

0,00 €

Institut Català de la
Dona

2021

2021

675,00 €

675,00 €

675,00 €

Departament
d’Educació GENE

2021

2021

13.337,10 €

13.337,10 €

13.337,10 €

128.988,84 €

128.988,84 €

128.988,84 €

TotaL Subvencions

Entitat

Quantitat

Secretaria de migració

82.743,30 €

0,7% IRPF

18.350,70 €

Ajuntament de Barcelona

10.400,00 €

Institut Català de la Dona

675,00 €

Generalitat de Catalunya Departament Educació
Diputació de Barcelona

13.337,10 €
3.482,74 €

Total…
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128.988,84 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

12.1 RECURSOS APLICATS EN L’EXERCICI
IMPORT
1. Despeses en compliment de fins

128.988,84 €
Fons
propis

Subvencions,
donacions i
llegats

deute

2. Inversions en compliment de fins (2.1 + 2.2).
2.1. Realitzades a l’exercici
2.2. Procedents de exercicis anteriors
a). deutes cancel.lades a l’exercici incorregudes a
exercicis anteriors
b). imputació de subvencions, donacions i llegats de
capital procedents d’ exercicis anteriors
TOTAL (1 + 2)

128.988,84 €

13 ALTRE INFORMACIÓ


Els membres de la Junta de Govern no reben sous remunerats.



Durant l’exercici 2021 no ha hagut canvi en els òrgans de Govern.



La Federació no te participación en cap societat mercantil.

Signatura de la Memòria económica pels membres de la Junta directiva u òrgan de
representació de l’entitat

Nom i cognoms

Càrrec

Lluís Vila Prats

President

Javier Chavanel Pastor

Tresorer
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