Xarxa de Custòdia del Territori
Balanç de situació
31 de desembre de 2018

Exercici 2017
ACTIU

NOTES DE LA
MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT

2.018

2.017

9.591,88

9.003,86

I. Immobilitzat intangible

4,5

726,24

149,59

II. Immobilitzat material

4,6

4.596,42

4.685,05

VI. Inversions financeres a llarg termini

7,9

4.253,42

4.153,42

15,80

15,80

360.957,47

304.273,86

1.126,19

3.303,87

302.296,53

299.878,11

274.685,85

272.267,43

27.610,68

27.610,68

57.534,75

1.091,88

370.549,35

313.277,72

2.018

2.017

264.644,94

121.631,92

69.296,84

45.112,29

III. Excedents d'exercicis anteriors

45.112,29

10.523,69

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

24.184,55

34.588,60

195.348,10

76.519,63

195.348,10

76.519,63

27.610,68

27.610,68

VII. Actiu per impost diferit
4

B. ACTIU CORRENT
I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
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6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET

NOTES DE LA
MEMÒRIA
11

A-1) Fons propis

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments
3. Altres subvencions, donacions i llegats
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT

27.610,68

27.610,68

4

78.293,73

164.035,12

10

34.578,47

147.186,65

0,00

65.027,69

34.578,47

82.158,96

43.715,26

16.848,47

21.283,30

6.167,99

6.537,23

0,00

15.894,73

10.680,48

0,00

0,00

370.549,35

313.277,72

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

10

1. Proveïdors
2. Creditors varis
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques
V. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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Compte de pèrdues i guanys
31 de desembre de 2018
Exercici 2017
(Deure) Haver
NOTES DE LA
MEMÒRIA

2018

2017

399.414,37

345.606,15

a) Vendes i prestacions de serveis

78.670,07

12.200,00

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

39.160,00

38.400,00

7.118,60

2.777,50

274.465,70

292.228,65

0,00

3.255,64

1. Ingressos per les activitats

14

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions, donacions i altres ingressos
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
7. Despeses de personal

14

-214.392,26

-157.145,53

8. Altres despeses d'explotació

14

-150.512,03

-147.154,17

-136.361,39

-137.050,45

-14.150,64

-9.531,72

a) Serveis exteriors
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les
activitats

-572,00

d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilizat

-1.978,71

-1.674,72

-1.881,33

0,00

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

-1.881,33

13. Altres resultats

920,05

150,95

31.570,09

43.038,32

0,00

0,00

15. Despeses financeres

-7.385,54

-8.449,72

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

-7.385,54

-8.449,72

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

24.184,55

34.588,60

24.184,55

34.588,60

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers

19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
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Estat de canvis en el patrimoni net
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Excedents
exercicis
anteriors

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017

27.311,21

Excedent de
l'exercici

10.823,16

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

25.846,00

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

0,00
27.311,21

I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

63.980,37
0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 17

TOTAL

10.823,16

25.846,00

34.588,60

34.588,60

-27.610,68
0,00

63.980,37

-27.610,68
0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

10.823,16

-10.823,16

50.673,63

50.673,63

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017

10.523,69

34.588,60

76.519,63

121.631,92

I. Ajustaments per canvis de criteri 2017

0,00

II. Ajustaments per errors 2017

0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018

10.523,69

34.588,60

76.519,63

24.184,55

I. Excedent de l'exercici

24.184,55

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

121.631,92

0,00
0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00
0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

34.588,60

-34.588,60

118.828,47

118.828,47

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018

45.112,29

24.184,55

195.348,10

264.644,94

Xarxa de Custòdia del Territori
Memòria
31 de desembre de 2018

(1)

Naturalesa i activitats principals

Xarxa de Custòdia del Territori (de d’ara l’Associació) es va constituir a Vic el 6 de març de 2003
com a Associació sense afany de lucre, i està inscrita en el Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya amb el nombre 27.665 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona. El 3
de novembre de 2006 va ser declarada d’Entitat d’Utilitat Pública pel Ministeri d’Interior.
L’objecte social de l’Associació, que coincideix amb l’activitat i missió principal consisteix en
impulsar l’ús de la custòdia com a part de l’estratègia de de conservació dels recursos i dels
valors naturals, culturals i paisatgístics del territori. Per això dona suport a la tasca de les
entitats de custòdia, fa difusió especialitzada i general de la custòdia, treballa amb les
institucions i agents implicats per desenvolupar-ne l’ús, porta a terme recerca aplicada en
custòdia del territori i desenvolupa activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat
internacional en l’àmbit de la custodia del territori.
Es considera com a custòdia del territori com a conjunt d’estratègies diverses (d’educació, de
gestió, de mediació, de participació comunitària, ... ) que pretén crear, afavorir i fer possible la
responsabilitat en la conservació i l’ús adequat (sostenible) de l’espai terrestre, fluvial i marí i
dels seus recursos i valors naturals, culturals i paisatgístics, per part de propietaris i usuaris
d’aquest territori. Així mateix es considera entitats de custòdia com a organització, pública o
privada, sense afany de lucre que té entre els seus objectius la participació activa en la
conservació del territori els seus valors mitjançant els mecanismes que facilita la custòdia del
territori.
La finalitat expressada es concreta en les següents activitats:
a.

b.
c.
d.

Difondre i fomentar l’ús de la custòdia del territori en dos àmbits:
I.
Entre els agents directament implicats (organitzacions que puguin constituir
entitats de custòdia, institucions públiques, propietaris, usuaris i voluntaris)
II.
A la societat en general
Informar a les entitats de custòdia i altres agents interessats sobre tot tipus de novetats en
aquest àmbit.
Facilitar la informació i capacitació bàsica per a professionals i voluntaris de la custòdia del
territori.
Coordinar i donar suport a la tasca de les entitats de custòdia en tres àmbits:
I.
Promovent un marc comú i unes eines per al conjunt d’entitats de custòdia
II.
Assessorant i donant suport a iniciatives i projectes concrets de les entitats i
organitzacions membres de la Xarxa, i
III.
Orientant la tasca de les entitats de custòdia

Xarxa de Custòdia del Territori
Memòria simplificada
31 de desembre de 2018

e.
f.

g.

Desenvolupar l’ús de la custòdia del territori a través de projectes pilot d’entitats membres
de la xarxa i de projectes de recerca aplicada per la custòdia del territori.
Impulsar el desenvolupament legislatiu, fiscal, econòmic i social per la custòdia del territori
davant les administracions, organitzacions de la propietat civil a nivell autonòmic, estatal i
a la resta de la Unió Europea.
Desenvolupar activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional en
l’àmbit de la custòdia del territori.

En el seu dia a dia, la XCT treballa en diversos aspectes: dóna suport i assessorament sobre
aspectes tècnics i jurídics dels projectes de custòdia del territori, edita materials tècnics de
suport, realitza projectes varis sobre la promoció i aplicació de la custòdia del territori, promou
el treball en xarxa, realitza accions de lobby polític tant a nivell nacional com internacional i
promou la implicació ciutadana en la conservació del medi ambient entre d’altres.
Totes aquestes tasques han permès assolir grans fites:
Gràcies a la seva tasca la custòdia del territori s’ha implementat i consolidat a Catalunya. Així ho
demostra l’informe “Inventari d’Acords de Custòdia del Territori 2017”, un informe que
periòdicament diagnostica “l’estat de salut” de la custòdia a Catalunya. Tal i com es pot
apreciar a l’informe les xifres augmenten any rere any: en aquest darrer inventari s’han
registrat 765 acords de custòdia, custodiant una superfície de 40.000 ha, de la mà de 69
entitats.
La renovació del Pla de Treball conjunt per a la custòdia del territori amb el Departament de
Territori i Sostenibilitat per al període 2015-2020 també demostra el grau de maduresa de
l’entitat. El Pla recull el compromís del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i la XCT de seguir treballant conjuntament per a la promoció i la
consolidació de la custòdia del territori. El Pla estableix les accions prioritàries de treball per al
desenvolupament i la institucionalització de la custòdia del territori al nostre país.
Una altre fita remarcable d’impuls de la custòdia del territori és l’aprovació del Llibre sisè del
Codi civil de Catalunya el passat febrer 2017, on es regula, entre d’altres, el contracte de
custòdia del territori. Aquesta aprovació suposa un salt qualitatiu en l’aplicació d’aquesta
estratègia de conservació.
També s’han realitzat importants accions a nivell internacional, consolidant el rol i la
importància de la XCT en aquest àmbit. N’és un bon exemple el reconeixement que va rebre el
projecte europeu LANDLIFE, coordinat per la XCT, com a un dels Best LIFE Nature Project 2015 o
bé la celebració, al Cosmocaixa de Barcelona, del Primer Congrés Europeu de la Custòdia del
Territori, organitzat per la XCT dins el marc del projecte LandLife, el passat 2014.
La implicació de la XCT a la xarxa europea Eurosite i a la International Land Conservation
Network (ILCN) són 2 altres aspectes remarcables.
L’any 2018 destaca per l’intens treball per materialitzar la fusió entre la Xarxa de Custòdia del
Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). Ambdues entitats
comparteixen un treball comú que té com a objectiu la implicació de la ciutadania en la
conservació de la natura. A fi de potenciar l’impacte d’aquest treball comú, el passat febrer
2019 ambdues entitats es van fusionar (amb el vist-i-plau d’ambdues assemblees), tot creant la
nova “Xarxa per a la Conservació de la Natura”.
A més, el 2018 ha suposat l’inici de nous projectes d’abast internacional: la XCT és sòcia del LIFE
Biorgest, un projecte que té com a objectiu millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis,
tot integrant pràctiques i mesures innovadores en la planificació i gestió forestal actual. També
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és sòcia del projecte Erasmus + “Setting up a Learning Platform for Farmers' access to land”,
que té per objectiu fomentar l’accés a la terra.
Amb tot, cal tenir en compte la promoció de l’implicació ciutadana en la custòdia del territori.
Des dels inicis de l’entitat s’ha organitzat la Setmana de la Custòdia del Territori (la 1a Setmana
de la Custòdia es va organitzar el 2004). Posteriorment va tenir la seva edició més internacional
amb la Setmana Europea de Custòdia del Territori i, actualment, s’organitza la Setmana de la
Natura (edició 2016, 2017, 2018 i 2019). Totes aquestes Setmanes destaquen per l’impacte que
tenen en la nostra societat en la divulgació de la custòdia del territori i en la necessitat de
conservar el nostre entorn natural. Com a novetat, el 2018 es va celebrar la 1a edició de l’Ultra
Clean Marathon (UCM): durant 7 dies, s’han realitzat 7 maratons corrent, i els participants han
pogut recollir els residus que han trobat pel camí.
Tot i les complexitats dels darrers temps, la XCT ha sabut adaptar-se, reinventar-se i no perdre
de vista l’objectiu per a la qual va ser creada, consolidant la custòdia del territori a Catalunya
com un moviment de país, que pertany i es deu a tota la societat i que està en mans d’una
veritable munió d’entitats, persones i institucions que l’han feta seva. Un teixit cívic que fa que
la XCT sigui també un projecte d’interès social, a més d’ambiental o conservacionista
compromès amb el futur de Catalunya.

El domicili social de l’Associació està ubicat en el carrer Sagrada Família 7 (Universitat de Vic) de
Vic.
La Junta Directiva està formada per:
CARREC

ENTITAT TITULAR DEL CÀRREC

REPRESENTANT

Presidència

Fundació Emys

Marc Vilahur Chiaraviglio

Vicepresident

Grup de Natura Freixe

Pere Josep Jiménez Mur

Secretari

Consorci del Lluçanès

Judit Perarnau i Terradellas

Tresoreria

Sociedad Española de Ornitología/SEO
BirdLife

Cristina Sánchez Alonso

Vocals

Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya
Fundació Vincles
Llavors Orientals
GOB Menorca
Associació Mediambiental La Sínia
del Gaia
GEPEC – Ecologistes de Catalunya
Fundació Universitària Balmes - UVIC
Associació Submon
Fundación ENT
Associació Hàbitats
Diputació de Barcelona
Associació Selvans
Associació Trenca

Jordi Camprodon Subirachs
Lluis Pagespetit Blancafort
Jordi Puig Roca
Eduard Furró Estany
Josep Muntadas Valls
Marc Torrents Camps
Carme Casas Arcarons
Manel Gazo Perez
Ignasi Puig Ventosa
Xavier Martí Ausejo
Carles Castell Puig
Silvia Gili Olmeda
Damià Sanchez

La Junta va ser aprovada per Assemblea General Extraordinària de membres amb data 19 de
febrer de 2019.
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(2)
a)

Bases de presentació
Imatge fidel
La Junta de l’Associació ha formulat els comptes anuals de l’exercici 2018 a partir dels
registres comptables de l’Associació a 31 de desembre de 2018 i en elles s’han aplicat els
principis comptables i criteris de valoració recollits al Reial Decret 1514/2007, de 16 de
novembre i a les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense
ànim de lucre aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, modificat per Real
Decret 602/2016, de 2 de desembre, i pel Decret 259/2008, de 23 de desembre de la
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre en tot allò
que va modificar el nou Pla General Comptable, amb l’objectiu de presentar la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’exercici 2018, així com la
proposta de distribució de resultats d’aquest últim exercici.
No existeixen raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’hagin
aplicat disposicions legals en matèria comptable, ni s’han produït diferències
significatives entre els criteris comptables aplicats en l’exercici anterior i l’actual.
Els comptes anuals adjunts es sotmetran a l’aprovació per l’Assemblea General Ordinària
i s’estima que seran aprovades sense cap modificació.

b) Principis comptables
El balanç de situació simplificat, el compte de pèrdues i guanys simplificat, l’estat de
canvis en el patrimoni net i la memòria simplificada corresponents, han estat preparades
a partir dels registres auxiliars de comptabilitats, pendents d’aprovació per l’Assemblea
General Ordinària i inclouen certes reclassificacions amb l’objecte d’adequar la seva
presentació als principis i normes comptables generalment acceptats.

c)

Aspectes crítics de valoració i estimació de la incertesa
L’Associació ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’empresa en
funcionament, sense que existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis
significatius en el valors dels actius o passius en l’exercici següent.

d) Comparació de la informació
Els comptes anuals de l’exercici 2018, es presenten a efectes comparatius, amb
cadascuna de les partides del balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i l’estat
de canvis en el patrimoni net, a més de les xifres de l’exercici 2018, les corresponents a
l’exercici anterior aprovades.
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Les xifres contingudes en els documents que componen aquestes comptes anuals, estan
expressades en unitats d’euro, excepte indicació explícita del cas contrari.
La Junta de l’Associació considera que els resultats corresponents a 2018 seran aprovats
per l’Assemblea sense variacions.
e)

Agrupació de partides
Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació en el balanç,
en el compte de pèrdues i guanys o en l’estat de canvis en el patrimoni net.

f)

Elements recollits en diverses partides
No es presenten elements patrimonials registrats en dos o més partides de balanç
abreujat.

g)

Canvis en criteris comptables
No s’han realitzats en l’exercici, ajustaments als comptes anuals abreujats de l’exercici
2018 per canvis de criteris comptables.

h) Correcció d’errors
En l’exercici 2017 s’han reclassificat partides del ingressos imputant-los en el compte de
resultats en funció de la seva naturalesa. També s’han reclassificat les periodificacions a
curt termini a altres subvencions, donacions i llegats donat que es tracta de subvencions
concedides pendents d’imputar al resultat d’acord amb els criteris establerts en les
normes de registre i valoració.
(3)

Resultat de l’exercici

La Junta proposarà a l’Assemblea General Ordinària la següent aplicació de l’excedent:
Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys
Total

2018

2017

24.185

34.589

24.185

34.589

24.185

34.589

24.185

34.589

Aplicació
Excedents d’exercicis anteriors
Total
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(4)

Normes de registre i valoració

Els comptes anuals abreujats adjunts han estat preparats d’acord amb les normes de registre i
valoració contingudes en el Pla General de comptabilitat. Les principals són les següents:
a.

Immobilitzat intangible

L’immobilitzat intangible que recull, bàsicament, les despeses relacionades amb les aplicacions
informàtiques, es presenta pel seu cost d’amortització o el cost directe de producció aplicat i es
presenta net de la seva corresponent amortització acumulada. La dotació de l’amortització es
calcula durant un període lineal de quatre anys.
b.

Immobilitzat material

L’immobilitzat material es presenta pel seu valor de cost d’adquisició deduïdes les
amortitzacions acumulades corresponents i recull bàsicament instal·lacions tècniques,
mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat.
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es realitza sobre els valors de cost
seguint el mètode lineal, durant els següents períodes de vida útil estimada:
Anys de
vida útil
5
8
6-8
4
6

Inversions en construccions
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions i mobiliari
Equips per a processos de la informació
Altre immobilitzat

Les despeses de manteniment i reparacions de l’immobilitzat material que no milloren la seva
utilització o allarguen la vida útil, es carreguen en el compte de pèrdues i guanys abreujat en el
moment que s’incorren.
c.- Classificació entre curt i llarg termini
Els crèdits i deutes recollits en aquesta memòria abreujada amb venciment inferior a dotze
mesos es classifiquen com termini i llarg termini els que excedeixen aquest període.
d.- Subvencions
Les subvencions es troben valorades per l’import concedit. Les subvencions corrents s’imputen
íntegrament al resultat de l’exercici en que es meriten i si son de caràcter plurianual es
periodifiquen convenientment.
e.- Actius financers
Els préstecs i altres comptes a cobrar es registren al seu cost amortitzat.
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L’associació segueix el criteri de dotar aquelles provisions per a insolvències que permeten
cobrir els saldos de certa antiguitat o en els quals concorren circumstàncies que permeten
raonablement classificar-los com a dubtós cobrament.
Dintre d’efectiu i altres mitjans líquids equivalents es registra l’efectiu en caixa, bancs, dipòsits a
la vista i altres inversions a curt termini d’alta liquiditat que són ràpidament realitzables en
caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor.
f.- Passius financers
Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l’import rebut, net de costos
incorreguts en la transacció. Les despeses financeres incloses les primes pagables en la
liquidació o el reemborsament i els costos de transacció, es comptabilitzen en el compte de
pèrdues i guanys abreujat segons el criteri de meritament utilitzant el mètode de l’interès
efectiu.
g.- Provisions per riscos i despeses
Les responsabilitats probables o certes de qualsevol naturalesa, amb origen en litigis en curs,
reclamacions, avals, garanties, indemnitzacions i obligacions pendents de quantia
indeterminada, es aprovisionen contra els resultats de l’exercici d’acord amb una estimació
raonable de la seva quantia.
h.- Impost de societats
Les despeses per l’Impost de cada exercici es calcula sobre el benefici econòmic modificat per
les diferències de caràcter permanent amb els criteris fiscals, tenint en compte les bonificacions
i deduccions aplicables al tipus impositiu per les associacions que gaudeixen del règim fiscal de
les entitats parcialment exemptes. L’efecte impositiu de les diferències de caràcter temporal
s’inclouen, en el seu cas, en les corresponents partides d’impostos anticipats o diferits del
balanç de situació abreujat.
i.- Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en relació al corrent real dels béns i serveis que els
originen i amb independència del corrent monetari i financer que se’n derivi. Tanmateix seguint
el principi de prudència, l’entitat únicament inclou a la data de tancament de l’exercici els
beneficis realitzats, mentre que els risc i les pèrdues es comptabilitzen tan aviat com es
coneixen.
j.- Indemnitzacions per acomiadament
Excepte per causa justificada o cessament voluntari, l’Associació està obligada a indemnitzar els
seus empleats quan deixen de prestar els seus serveis.
Front l’absència de qualsevol necessitat previsible de finalització d’ocupació i donat que no
reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o deixen voluntàriament de prestar els
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seus serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a resultats en el
moment en que es pren la decisió d’efectuar l’acomiadament.
k.- Criteris utilitzats en transaccions entres parts vinculades
Les operacions entre entitats del mateix grup, amb independència del grau de vinculació, es
comptabilitzen d’acord amb les normes generals. Els elements objecte de les transaccions que
es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració
posterior es realitza d’acord amb el previst en les normes particulars pels comptes que
correspongui.

(5)

Immobilitzat intangible

El detall i moviment de les immobilitzacions intangibles durant l’exercici de 2018, en unitats
d’euro, és el següent:
Aplicacions
Informàtiques

Total

6.858

6.858

+816
-4.769
-651

+816
-4.769
-651

2.254

2.254

(6.708)

(6.708)

(236)
4.767
651

(236)
4.767
651

(1.527)

(1.527)

726

726

Cost
Saldo al inici de l’exercici
(+) Altes
(-)
Baixes
(+/-) Reclassificacions
Saldo al final de l’exercici
Amortització acumulada
Saldo al inici de l’exercici
(+) Dotació a l’amortització
(-) Baixes
(+/-) Reclassificació
Saldo al final de l’exercici
Valor comptable a 31 de desembre de 2018

El detall i moviment de les immobilitzacions intangibles durant l’exercici de 2017, en unitats
d’euro és el següent:

Aplicacions
Informàtiques

Total

6.858

6.858

6.858

6.858

Cost
Saldo al inici de l’exercici
(+) Altes
Saldo al final de l’exercici
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Amortització acumulada
Saldo al inici de l’exercici
(+) Dotació a l’amortització
Saldo al final de l’exercici
Valor comptable a 31 de desembre de 2017

(6)

(6.563)

(6.563)

(145)

(145)

(6.708)

(6.708)

150

150

Immobilitzat material

El detall i moviment de les immobilitzacions materials durant l’exercici 2018, en unitats d’euro,
és el següent:
Terrenys i
Construccions

Altre immob.
material

Total

11.920

39.820

51.740

(+) Altes
(-) Baixes
(+/-) Reclassificació

(1.165)

3.532
(24.313)
651

3.532
(25.478)
651

Saldo al final de l’exercici

10.755

19.690

30.445

(9.388)

(37.667)

(47.055)

(539)
783

(1.203)
22.817
(651)

(1.742)
23.600

(10.711)

(15.138)

(25.849)

44

4.552

4.596

Cost
Saldo al inici de l’exercici

Amortització acumulada
Saldo al inici de l’exercici
(+) Dotació a l’amortització
(-) Baixes
(+/-) Reclassificacions
Saldo al final de l’exercici
Valor comptable a 31 de desembre de 2018

A 31 de desembre de 2018, l’import dels bens totalment amortitzats ascendeix a 20.962,96
euros.
El detall i moviment de les immobilitzacions materials durant l’exercici de 2017, en unitats
d’euro, és el següent:
Terrenys i
Construccions

Altre immob.
material

Total

11.920

39.820

51.740

11.920

39.820

51.740

Cost
Saldo al inici de l’exercici
(+) Altes
Saldo al final de l’exercici
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Amortització acumulada
Saldo al inici de l’exercici
(+) Dotació a l’amortització
Saldo al final de l’exercici
Valor comptable a 31 de desembre de 2017

(9.330)

(36.196)

(43.923)

(59)

(1.471)

(1.530)

(9.388)

(37.667)

(47.055)

2.532

2.153

4.685

A 31 de desembre de 2017, l’import dels bens totalment amortitzats ascendeix a 44.074,33
euros.

(7)

Inversions financeres a llarg termini

El detall de les inversions financeres a llarg termini durant l’exercici 2018 expressat en unitats
d’euro és el següent:

2018

2017

902
601
1.503

902
601
1.503

2018
2.751

2017
2.651

Inversions financeres en instruments de patrimoni
Participació COOP 57
Participació Oinarri SGR

Imposicions COOP 57

(8)

Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

L’Associació té un conveni específic d’utilització d’espais amb la Universitat de Vic, en què la
UVic cedeix a la Xarxa de Custòdia del Territori uns locals per a la seu de l’oficina tècnica, que es
troben situades al domicili social d’aqueta, carrer Sagrada Família 7, Campus de Miramarges de
la Universitat de Vic, al municipi de Vic (Osona)

(9)

Actius financers

El detall dels actius financers es mostra a continuació:
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Clases

Instruments financers a llarg termini
Crèdits
Instruments de patrimoni

Valors representatius de deute

Total

Derivats
Altres

2018

Categories

2017

Actius financers mantinguts per a negociar
Actius financers a cost amortitzat

4.253,42

Actius financers a cost

2017

2018

-

4.253,42

4.153,42

Clases

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.153,42

-

Total

2018
-

2017
-

-

-

4.253,42

4.153,42

-

-

4.253,42

4.153,42

Instruments financers a curt termini
Crèdits
Instruments de patrimoni

Valors representatius de deute

Total

Derivats
Altres

2018

Categories

2017

Actius financers mantinguts per a negociar

-

2018
-

2017
-

2018
-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

2017
-

-

332.220,60

Actius financers a cost

2018

2017
-

Actius financers a cost amortitzat

273.359,31

-

332.220,60
-

-

332.220,60

273.359,31

273.359,31

332.220,60

273.359,31

Actius financers, dins la partida d’usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis
inclouen, partides corresponents a subvencions pendents de cobrar per import 240.105,26
euros.
El moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament
originades pel risc de crèdit es detallen a continuació:
CLASSES D'ACTIUS FINANCERS
INSTRUMENTS DE PATRIMONI
LLARG
TERMINI
CURT TERMINI

ACTIUS FINANCERS (CLASSES)
Pèrdues per deterioram ent al inici exercici 2.017
(+) Correccions valorativa per deteriorament

-

CREDITS DERIVATS I ALTRES
LLARG
TERMINI

-

-

(-) Reversió del deteriorament

-

-

-

(-) Sortides i reduccions

-

-

-

Pèrdues per deterioram ent la final de l'exercici 2.017
(+) Correccions valorativa per deteriorament

TOTAL

CURT TERMINI
-

LLARG
TERMINI

958,00
-

-

958,00

-

CURT TERMINI
-

958,00
-

-

958,00

-

-

-

-

-

(-) Reversió del deteriorament

-

-

-

-

-

-

(-) Sortides i reduccions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pèrdues per deterioram ent la final de l'exercici 2.018

-

Detall de la partida B.II de l’Actiu del Balanç, Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar:
2018

(10)

2017

Saldo a l’inici de l’exercici

272.267

200.357

Altes

520.429

324.324

Baixes

518.010

252.414

Saldo al final de l’exercici

274.686

272.267

Passius financers

El detall dels passius financers es mostra a continuació:
Clases

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit

Categories
Passius financers a cost amortitzat

2018

2017
-

2018

-

-
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Total

Derivats i altres

2017

2018

-

Passius financers mantinguts per negociar
Total

Obligacions i altres valors
negociables

2018

2017

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Clases

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit

Categories

2018

Passius financers a cost amortitzat

2017
-

2018

65.027,69

Total

Derivats i altres

2017

65.027,69

Passius financers mantinguts per negociar
Total

Obligacions i altres valors
negociables

-

-

-

-

2018

2018

2017

62.399,00

88.326,95

62.399,00

-

88.326,95

2017

62.399,00
62.399,00

L’entitat disposa de dues pòlisses amb límit 110.000 euros. Al tancament de l’exercici la
societat no ha disposat cap pòlissa
L’entitat té diversos préstecs personals per import de 34.000 euros, amb venciment a l’any
2019 i a un tipus d’interès del 2,50%. Aquests préstecs es cancel·laran per par de l’Associació
durant l’any 2019.

(11) Fons propis
El detall i moviment d’aquest epígraf del balanç de situació, expressat en euros és el següent:

Excedents d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici

Saldo al
31/12/2017
10.524
34.589
45.112

Distribució
de resultats
34.589
(34.589)

Altes /
Baixes
24.185

Saldo a
31/12/2018
45.112
24.185
69.297

El detall i moviment d’aquest epígraf del balanç de situació corresponent a l’exercici 2017,
expressat en euros és el següent:

Excedents d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici

Saldo al
31/12/2016
27.311
10.823
38.134

Distribució
de resultats
10.823
(10.823)

Altes /
Baixes
(27.611)
34.589
6.978

Saldo a
31/12/2017
10.524
34.589
45.112

La disminució dels excedents d’exercicis anteriors correspon a una provisió que va
comptabilitzar l’Associació per import de 27.610,68 euros. L’Administració tributària de Vic va
realitzar requeriment de les autoliquidacions presentades i va resoldre no reconeixent el
deute per aquest concepte a favor de Xarxa de Custòdia del Territori.
L’Associació ha presentat recurs al Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya
(TEAR) i s’està a l’espera de resolució definitiva, motiu pel qual s’ha dotat la corresponent
provisió per a impostos.
(12) Subvencions, donacions i llegats
L’Associació rep diferents subvencions per a dur a terme la seva activitat principal, les quals es
reconeixen en l’exercici en què es desenvolupen.
L’Associació en el transcurs de l’exercici 2018 ha rebut i imputat al resultat de l’exercici els
següents subvencions/ajuts/donacions vinculats directament amb les activitats de l’Associació:
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153.354,64
153.354,64

Xarxa de Custòdia del Territori
Memòria simplificada
31 de desembre de 2018

Subvenció/ajut/donació

Ent públic que l’atorga

Import

Import imputat
a pèrdues i
guanys 18

Import imputat
a pèrdues i
guanys 17

Promoció de la custòdia del
territori a Catalunya durant
l’exercici 2018

Departament de territori i
sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya

150.000

Promoció de la custòdia del
territori a Catalunya durant
l’exercici 2017

Departament de territori i
sostenibilitat de la Generalitat
de Cataluny

146.796

146.796

Incentivar la contractació en
pràctiques del Programa de
Garantia Juvenil de Catalunya
2016-2017

Servei d’Ocupació de Catalunya
22.000

16.500

Incentivar la contractació en
pràctiques del Programa de
Garantia Juvenil de Catalunya
2017-2018

Servei d’Ocupació de Catalunya

Incentivar la contractació en
pràctiques del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya
2018-2019

Servei d’Ocupació de Catalunya

Fomentar l’accés a la terra per
a
una
nova
generació
d’agricultors agroecològics

Agence Europe-EducationFormation France Erasmus+

Projecció internacional de les
organitzacions civils catalanes
per
part
del
Patronat
Catalunya Món – DIPLOCAT
2017

Consell de Diplomàcia Pública
de Catalunya

Fundació
Biodiversitat
–
projectes en matèria de Canvi
Climàtic

Ministeri Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient
(Govern Espanya)

Fundació
biodiversitat
Activitats en l’àmbit de la
Biodiversitat terrestre, marina
i litoral

Ministeri Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient
(Govern Espanya)

Fundació
Biodiversitat
–
Projectes
en
matèria
d’adaptació al canvi climàtic
2017

Ministeri Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient
(Govern Espanya)
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22.000

18.558

22.000

6.837

3.442

44.027

9.346

1.001

1.001

39.953

19.635

15.275

15.275

24.300

9.045

20.318
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Projectes i activitats per
entitats
de
l’àmbit
de
polítiques
socials
del
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

Development of a European
Private Land Conservation
Network

LIFE – European Commission
DG Environment

Innovate Forest Management
Strategies
to
Enhance
biodiversity in Mediterranean
forests.
Incentives
&
Managements Tools

LIFE – European Commission
DG Environment

Plataforma d'aprenentatge per
a l'accés dels agricultors a la
terra

Erasmus +
French National Agency

8.504

6.925

1.579

18.120

6.441

5.436

55.536

928

41.962

4.283

8.805

5.094

FEDER

4.572

4.572

Google Ireland Limited

73.492

Formació Personal

Fundació Tripartita

212

212

Donatius Organtització Ultra
Clean Marathon

Varis Sector Privat

15.842

15.842

Cessió del local per la seu de
l’Oficina tècnica

Universitat de Vic

10.819

10.819

Cessió del local per la seu de
l’oficina tècnica

Universitat de Vic

Projecte: Cicle
“Salut i Natura”

de

debats

(Generalitat de Catalunya)

Fundació Bancària “La Caixa”

GO RETA ARCA

Google AdWords 2017

10.819

73.492

10.819

Tal i com Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, l’Associació publica en la seva pàgina web http://www.custodiaterritori.org la
informació relativa a convenis, contractes i subvencions obtingudes.
Generalment, el cobrament de la totalitat de les subvencions està subjecte a la correcta
justificació de les despeses incorregudes per haver-les dut a terme. L’Associació considera que
les justificacions pendents de resoldre a 31 de desembre de 2018 no suposaran cap revocació
de la quantia inicialment atorgada.
Les subvencions que figuren en el balanç de l’entitat es corresponen a subvencions rebudes
per l’entitat que tenen per finalitat el finançament de determinades activitats/projectes que
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durà a terme l’Associació, i en cap cas tenen la consideració de subvencions de capital. A 31 de
desembre de 2018, aquests epígraf del balanç de situació presenta el següent detall:

Subvencions
periodificats

projectes

Saldo al
31/12/2017

Subvencions
rebudes

Traspassades
a resultats

Saldo a
31/12/2018

76.520

210.198

(91.370)

195.348

El saldo a 31 de desembre correspon a les subvencions rebudes pendents d’executar, segons
el següent detall (el detall de les subvencions es pot veure en el punt 12 de la present memòria):

Fundació Biodiversitat
Benestar-enfortiments entitats
LIFE – European Comission
O3SAC
Servei Ocupació Catalunya
Erasmus + French National Agency
Obra Social “La Caixa”
Total

2018
15.255
60.851
15.162
37.679
66.400
195.348

2017
35.593
6.925
12.684
2.760
18.558

76.520

(13) Situació fiscal
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament
liquidats fins que les declaracions hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al 31 de desembre de 2018,
l’Associació té obert a inspecció per les autoritats fiscals tots els impostos principals que li són
d’aplicació des de l’exercici 2014.
L’associació Xarxa de Custòdia del Territori és una entitat de caràcter associatiu que tributa
en el règim d’entitats parcialment exemptes per la qual cosa les activitats que es duen a
terme dintre de la seva finalitat social estan exemptes de tributació en concepte d’Impost de
Societats, no estan exemptes aquelles activitats de caràcter econòmic les quals tributen al
règim general.
L’Associació Xarxa de Custòdia del Territori ha sol·licitat a l’Agència Tributària la no deducció
del Impost sobre el Valor Afegit (IVA) suportat corresponent als exercicis 2013 i 2014. Aquesta
sol·licitud ha estat denegada per part de l’Administració Tributària i contra l’acord de
resolució, es troba reconeguda al Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya (TEAR) estant
a l’espera de la seva resolució definitiva.
El detall dels saldos amb Administracions Públiques creditores a 31 de desembre, és el
següent:
2018
1.423
8.228
6.243
15.894

Hisenda Pública creditora per IVA
Hisenda Pública creditora per IRPF
Organismes de la Seguretat social creditora

15

2017
1.784
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4.698
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(14) Ingressos i despeses
El detall del compte de pèrdues i guanys abreujat a 31 de desembre adjunt, és el següent:
Detall del compte de pèrdues i guanys
1.

a)

b)
2.

b)

4.

2017

-165.562
-48.829

-120.548
-36.597

-136.361
-14.151

-137.050
-9.532
-572

Compres, netes de devolucions i descomptes
-

Nacionals

-

Adquisicions intracomunitàries

-

Importacions

Variació d’existències

Consum de matèries primeres i altres consumibles
a)

3.

2018

Consum de mercaderies

Compres, netes de devolucions i descomptes
-

Nacionals

-

Adquisicions intracomunitàries

-

Importacions

Variació d’existències

Despeses de personal
a)

Sous i salaris

b)

Seguretat social a càrrec de l’empresa

c)

Altres càrregues socials

Altres despeses d’explotació
a)

Serveis exteriors

b)

Tributs

c)

Pèrdues, deteriorament i var. De provisions

d)

Altres despeses en gestió corrent

5.

Venda de bens i prestacions de serveis per permuta

6.

Altres resultats

L’import de les correccions valoratives per deteriorament de crèdit comercials i impagats, és el
següent:
2018
Pèrdues per deteriorament d’operacions comercials

2017
-1.530

Pèrdua de crèdits comercials incobrables
Reversió del deteriorament de crèdits per operacions
comercials
Total

958
-572

Ingressos d’explotació
El detall dels ingressos d’explotació és el següent:

Vendes i prestació de serveis
Quotes de membres
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
Subvencions i donacions
Total
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399.414

2017
12.200
38.400
2.778
292.229
345.606
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(15) Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries

Els actius corrents i no corrents de l’Associació estan directament vinculats al compliment de les
finalitats estatutàries.
Càlcul d'aplicació mínima d'excedents
Total ingresos associació
Ingressos no computables (ing.excepcionals, ingressos financers)
Ingressos computables pel càlcul de l'aplicació

2018
399.414

2017
345.616

399.414

345.616

Marge net pel càlcul de l'aplicació d'excedents

399.414

345.616

Import mínim aplicació excedents a fins fundacionals 70%
Dèficit d'exercicis anteriors
Import a aplicar de l'escedent

279.590

241.931

376.150

315.382

376.150

315.382

Percentatge aplicació exercici

94,18%

91,25%

Dèficit d'aplicacions escedents a fins fundacionals de l'exercici
Superàvit d'aplicacions excedents a fins fundacionals de l'exercici

96.560

73.451

Despeses necessaries per l'obtenció d'ingressos (amortitzacions,
despeses financeres, despeses necessaries no afectes a fins
fundacionals
Despeses d'administració dels bens fundacionals (part proporcional
despeses administració, despeses patronats i impostos

Aplicació d'excedents de l'exercici a fins fundacionals
Import despeses de l'actividat fundacional de l'exercici
Import inversions afectes a fins fundacionals
Total escedents aplicats de l'exercici a fins fundacionals

L’Associació manté el compromís de destinar a la realització de les seves finalitats almenys el 70
% de les rendes i ingressos nets obtinguts, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i amb
l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, en el
termini legalment establert i, la resta, a incrementar les reserves.
(16) Altra informació
a)

Retribució de la Junta

La Junta no està retribuïda tal com indica l’article 21.4 dels seus estatuts: “Els membres de la
Junta no remunerats en funció del seu càrrec, sense perjudici de què puguin realitzar
qualsevol activitat professional retribuïda per encàrrec de l’Associació, sempre i quan es tracti
d’una activitat emmarcada en un servei professional o de col·laboració externa”
b) Retribució dels auditors
La retribució percebuda pels auditors ha ascendit per la realització de l’auditoria de l’exercici
2018 a 1.900 euros i no han percebut cap retribució addicional per altres conceptes i en
qualsevol cas no representa un percentatge significatiu en els ingressos de l’auditor.
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c)

Informació sobre el medi ambient

A 31 de desembre de 2018, els comptes anuals de l’Associació no presentaven cap partida
que tingui que ser inclosa en el document a part d’informació medi ambiental prevista en
l’ordre del Ministeri d’Economia de 8 d’octubre de 2001.
d) Personal
La composició de la plantilla mitjana de l’Associació desglossada per sexe i categoria
professional és la següent:
2018
Categoria Professional
Direcció
Tècnics
Administració

e)

Homes
1,000
0,988

2017
Dones
1,000
2.819
1,000

Homes
0,87
1,10

Dones
1,83
1,00

Acord de Fusió

De conformitat amb el que es preveu a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, es fa avinent que les respectives
Assemblees Generals Extraordinàries de les associacions, celebrades ambdues en data 19 de
febrer de 2019, van acordar vàlidament la fusió de les associacions, mitjançant l'absorció per
part de la Xarxa de Custòdia del Territori de l'associació Xarxa de Voluntariat Ambiental de
Catalunya amb la consegüent dissolució d'aquesta darrera i amb la transmissió a la primera,
en bloc, de tot el seu patrimoni a títol de successió universal de tots els seus drets i
obligacions.
A partir de l'acord de fusió l'entitat absorbent, la Xarxa de Custòdia del Territori, passarà a
denominar-se Xarxa per a la Conservació de la Natura.
Així mateix, es va aprovar la modificació dels Estatuts de l'associació absorbent i els respectius
balanços de fusió tancats a 31 de desembre de 2018. Per últim, es va acordar que la data a
partir de la qual les operacions efectuades per l'entitat absorbida es consideraran realitzades
a efectes comptables per l'entitat absorbent serà la del dia 19 de febrer de 2019.
La fusió es va acordar conforme al Projecte de Fusió per Absorció de data 18 de gener de
2019, aprovat prèviament per les Juntes Directives d'ambdues entitats.
La fusió s’acull al Règim Fiscal Especial que per les fusions d’empreses regula l’article 76 i
següents del Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de
societats.

(17) Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent dels instruments financers
Les activitats de l’Associació estan exposades a diferents tipus de riscos financers, destacant
fonamentalment els riscos de crèdit, de liquiditat i els riscos de mercat (tipus de canvi, tipus
d’interès i altres riscos de preu)
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Risc de crèdit. Els principals actius financers de l’Associació són el saldo en banc, deutors
comercials i altres comptes a cobrar, que representen la màxima exposició de l’Associació al
risc de crèdit en relació als actius financers.
Risc de liquiditat. La situació general dels mercats financers, especialment el mercat bancari,
durant els últims mesos ha estat particularment desfavorable pels demandants de crèdit. L’
Associació presta una atenció permanent a l’evolució dels diferents factors que poden ajudar
a solventar la crisi de liquiditat i en especial a les fonts de finançament.
Risc de tipus d’interès. Les variacions dels tipus d’interès modifiquen el valor raonable
d’aquells actius i passius que meriten a un tipus d’interès fixe així com els fluxos futurs dels
actius i passius referenciats a un tipus d’interès variable.
L’objectiu de la gestió del risc del tipus d’interès és assolir un equilibri en l’estructura del
deute que permeti minimitzar el cost del mateix en un horitzó plurianual, amb una
repercussió reduïda en el compte de pèrdues i guanys.
Depenent de les estimacions de l’Associació i dels objectius de l’estructura del deute, es
poden realitzar operacions de cobertura mitjançant la contractació de derivats que mitiguin
aquests riscos.
(18) Bases de presentació de la liquidació del pressupost
La Direcció de l’Associació redacta el pressupost de l’exercici en base a la informació que de les
diferents partides disposa o pressuposta.
Aquest pressupost és presentat a la Junta per la seva aprovació, amb anterioritat a l’inici de
l’exercici comptable pressupostat i en l’assemblea anual ordinària de membres ratifica el
pressupost si s’escau.
Amb periodicitat quadrimestral la Junta fa un seguiment detallat del compliment pressupostari.
(19) Informació de la liquidació del pressupost 2018
Pressupost 2018 Tancament 2018
Ingressos propis (quotes)
ajut estructural públic (TES)
Subvencions públiques projectes
Patrocinis privats de projectes
Contractes serveis
Ingressos excepcionals

14%
44%
26%
0%
15%
0%

TOTAL INGRESSOS
Personal assalariat
Despeses Funcionament
Activitats Fixes XCT
Despeses projectes
Impostos
Despeses financeres
Amortitazacions
Resulta det.i alienació immob.
TOTAL DESPESES
RESULTAT
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56%
9%
7%
18%
5%
5%
1%
0%

48.260
150.000
88.501
1.100
50.162
0

39.160
150.000
124.466
7.119
78.670
920

338.023

400.334

177.342
29.086
22.470
56.804
16.000
15.000
1.950
0

214.392
30.810
8.519
97.032
14.151
7.386
1.979
1.881

318.652

376.150

19.371

24.184
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(20) Informació de la previsió del pressupost econòmic 2019
PRESSUPOST XCT 2019
Pressupost-19
Ingressos propis (quotes)

11%

50.000

Ajut estruc tural públic (TES)

43%

200.000

Subvencions públiques projectes

27%

122.713

Ingressos privats de projectes

15%

71.335

4%

16.326

Contrac tes serveis
TOTAL INGRESSOS

460.375

Personal assalariat

58%

Col·laboradors externs

268.379

0%

Despeses Func ionament

7%

30.800

Ac tivitats TES

11%

50.000

Despeses projectes

21%

98.752

Palau Macaya

2.500

FB - Cust urbana

14.950

life ELCN

4.832

life BIORGEST

9.995

Conveni Caixes (SN, UCM i Canal Parlament)

47.120

Jornades DAR

2.500

H2020

12.907

E+ Learning Platform

3.948

Impostos

0%

0

Despeses financeres

2%

8.852

Amortitzac ions

1%

TOTAL DESPESES

3.100
459.883

RESULTAT

492

(21) Informació sobre període mitjà de pagaments a proveïdors. Disposició Addicional Tercera
“Deure d’Informació” de la llei 15/2010, de 5 de juliol
2018
DIES
46

Període mitjà de pagament a proveïdors

2017
DIES
42

A Vic, 30 de març de 2019, queden formulats els Comptes Anuals (balanç, pèrdues i guanys,
estat abreujat de canvis de patrimoni net i la Memòria), donant la seva conformitat mitjançant
signatura:

Marc Vilahur Chiaraviglio
FUNDACIÓ EMYS

President

Judit Perarnau Terradellas
CONSORCI DEL LLUÇANÈS

Secretari

Cristina Sánchez Alonso
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
/SEO BRIDLIFE

Tresorer
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