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INFORME D'AUDITORÍA DE COMPTES EMÉS PER AUDITOR INDEPENDENT

A l'Assemblea General de l'ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ LOCAL TERRES DE L'EBRE
Opinió
Hem auditat els comptes anuals adjunts de l'ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ LOCAL TERRES
DE L'EBRE , que comprenen el balanc a 31 de Desembre de 2019, el compte de pérdues i
guanys i la memória, corresponents a l'exercici acabat en aquesta data.
En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ LOCAL
TERRES DE L'EBRE a 31 de Desembre de 2019, aixi com deis seus resultats i fluxos d'efectiu
corresponents a le exercici 2019, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera
que resulta d'aplicació (que s'identifica en la Nota 2.1 de la memória) i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts en el mateix.

Fonament de l'opinió

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat
d'auditoría de comptes vigents a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb
¡'auditoria deis comptes anuals del nostre informe.
Som independents de la Entitat de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els
d'independéncia, que son aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya
segons alló que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoría de comptes. En aquest
sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni han concorregut
situacions o circumstáncies que, d'acord amb alió que estableix l'esmentada normativa
reguladora, hagin afectat la necessária independéncia de manera que s'hagi vist compromesa.
Considerem que l'evidéncia d'auditoría que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de l'auditoria

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre criteri professional,
han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra
auditoria deis comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el
context de la nostra auditoria deis comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la
nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.
Hem determinat que no existeixen riscos mes significatius considerats a l'auditoria, que es
tinguin que comunicar al nostre informe.
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Responsabilitat deis membres de la Junta Directiva en relació amb els comptes anuals

Els membres de la Junta Directiva són responsables de formular els comptes anuals adjunts,
de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de
l'associació, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a
Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes
anuals Iliures d'incorrecció material a causa de frau o error.
En la preparació deis comptes anuals, els membres de la Junta Directiva són responsables de
la valoració de la capacitat de l'associació per 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
Directiva tenen la intenció de liquidar l'associació o de cessar de les seves operacions, o si no
existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb ('auditoria deis comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu
conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe
d'auditoria que contingui la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat peró
no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan
existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si,
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les
decisions económiques 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 ('auditoria. També:
•

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa
de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests
riscos i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base
per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és
més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot
implicar col•lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament
errónies, o l'elusió del control intern.

•

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a ('auditoria amb la finalitat de
dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstáncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficácia del control
intern de l'entitat.

•

Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de
les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels membres de la
Junta Directiva.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part deis membres de la Junta
Directiva, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en
l'evidencia d'auditoria obtinguda, concloem 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
existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe
Página 2 de 3
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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'evidéncia d'auditoria obtinguda fins a la data de
nostre informe d'auditoria. No obstant aixó, fets o condicions futurs poden ser la causa
que l'Associació deixi de ser una empresa en funcionament.
•

Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut deis comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets
subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Junta Directiva en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el
moment de realització de ('auditoria planificats i les troballes significatives de ('auditoria, així
com qualsevol deficiéncia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de
('auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als membres de la Junta
Directiva de l'associació, determinem els que han estat de la major significativitat en ('auditoria
deis comptes anuals del període actual i que són, en conseqüéncia els riscos considerats més
significatius.
Descrivim aquets riscos en el nostre informe d'auditoria Ilevat que les disposicions legals o
reglamentáries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
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COMPTES ANUALS 2019
Consten de 21 pagines, numerades de la 1 a la 21, ambdues
incloses.

Balanc
Compte de Pérdues i Guanys
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Balang de Situació
ACTIU

Nota

2019

2018

666,75

1.556,79

5

666,75

1.556,79

6

8.211,46

13.974,29

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

B) ACTIU CORRENT
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar
3. Patrocinadors
6. Actius per impost corrent i altres crédits amb les
Administracions Publiques
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

7.450,00

100,00

50,00
7.400,00

100,00
0,00

761,46

13.874,29

TOTAL ACTIU (A + B)

8.878,21

15.531,08
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PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
III. Excedents d'exercicis anteriors
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crédit
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Publiques
5. Acomptes d'usuaris

2019

2018

-13.064,34
-13.064,34
10.502,94
-23.567,28

10.502,94
10.502,94
25.156,30
-14.653,36

21.942,55
3.967,08
3.967,08
17.975,47
14.184,14
3.791,33

5.028,14
0,00
0,00
5.028,14
1.136,59
3.591,55

0,00

300,00

8.878,21

15.531,08

Nota
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7
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Compte de Pérdues i Guanys
Nota
1. Ingressos per les activitats
b) Ingressos rebuts amb carácter periódic
d) Subvencions, donacions i altres ingressos
5. Aprovisionaments
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a4) Serveis professionals independents
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions publiques
a10) Altres serveis
c) Pérdues, deteriorament i variac.provisions operacions de les
activitats
9. Amortització de l'immobilitzat
13. Altres resultats

11
9,11
11
11
11

Exercici 2019

Exercici 2018

114.022,34
7.040,00
106.982,34
-1.537,55
-49.019,92
-88.786,15
-88.786,15
-34.491,04
-860,01
-512,30
-14.260,87
-38.661,93
0,00

84.020,99
8.090,00
75.930,99
-3.747,09
-48.788,53
-44.612,83
-44.512,83
-25.755,27
-858,36
-356,98
-9.524,78
-8.017,44
-100,00

-890,04
2 718,44

-1.047,75
0,00

5

1) RESULTAT D'EXPLOTACIó (1 + 5 + 7 + 8 + 9 + 13)
15. Despeses financeres

-23.492,88
-74,40

II) RESULTAT FINANCER (+ 15)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (1 + II)
19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

10

-

14.175,21
- 478,15

-74,40

-478,15

-23.567,28
0,00

-14.653,36

-23.567,28

-14.653,36

0,00
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13. Co nvers i óde pass iu s financers en p atrimo n i net

III. Operac io ns de pa trimon i net

I. Tota ling ressos idesposes reco neg uts

1
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1. Activitat de I'entitat
L'Associació Grup D'Acció Local Terres de L'Ebre és constituida el dia 18 de julio! de 2.016,
amb personalitat jurídica própia, sense ánim de lucre, figurant inscrita al Departament de
Justicia de la Generalitat de Catalunya.
El seu ámbit territorial són els següents municipis costaners amb activitat pesquera i aqüicola:
L'Ametlla de Mar, L'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume D'Enveja, Amposta, Sant Caries de la
Rápita i Alcanar.
Está domiciliada a l'Edifici Llotja-Moll Pesquer s/n, de Sant Caries de la Rápita.
L'Associació té com a finalitat: el foment del creixement, la inclusió social, la creació d'ocupació
i el recolzament a l'ocupació i la mobilitat laboral en les comunitats costaneres i d'interior
dependents de la pesca i l'aqüicultura, inclós la diversificació de les activitats realitzades en el
marc de la pesca i respecte a altres sectors de l'economia marítima.
Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents:
Facilitar suport técnic i assessorament de tot tipus a qualsevol iniciativa de
desenvolupament económic vinculada al sector pesquer i aqüícola.
2.

Potenciar el desenvolupament sostenible, de manera sempre compatible amb la
conservació i la preservació del medi, la governanca local i l'animació i innovació social.

3.

Elaborar i aplicar estratégies de desenvolupament local participatiu (endavant EDLP)
multisectorials i integrades que responguin a les necessitats de la zona pesquera local.

4.

Seleccionar operacions en el marc d'una EDLP per a les mesures contemplades pel
Fons Europeu Marítim i de Pesca (en endavant FEMP) pel desenvolupament sostenible
de les zones pesqueres.

5.

Generar sinergies entre els agents locals pel desenvolupament i l'execució
d'operacions d'implementació de la EDLP, tot fomentant la seva capacitat de gestionar
projectes.

18. Reforcar el paper de la dona, promovent mesures que afavoreixin la seva integració, la
igualtat de génere, i la no discriminació.
19. Promoure el desenvolupament sostenible mitjancant la priorització del patri
ambiental, amb l'objectiu de cercar una utilització eficient deis recursos naturals.
Recolzar actuacions adrecades a potenciar i engrandir les activitats i els producte
la pesca.
9. Promoure la cooperació interterritorial i transnacional amb altres associacion
organitzacions que duguin a terme estratégies de desenvolupament local.
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Consell, de 15 de maig de 2014 i el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu
i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i en particular, gaudir deis valors i deis
avantatges del reconeixement per part de la UNESCO de les Terres de l'Ebre Reserva
de la Biosfera.
11. Dur a terme totes aquelles accions relacionades amb els objectius de l'Associació.

En queda exclós tot ánim de lucre.
Per a dur a terme les seves finalitats anteriorment descrites l'Associació té subscrit amb el
Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca, el Conveni de Col•laboració per a l'Aplicació del
Desenvolupament Local Participatiu en el Marc de l'Execució a Catalunya del Programa del
Pons Europeu i Marítim i de la Pesca 2014-2020. A través d'aquest conveni es reben fons per
financar les despeses de funcionament i animació. L'import de l'ajut per al 2.019 ha estat de
94.419,21 euros.

2. Bases de presentació deis comptes anuals
2. 1. lmatge fidel
a)

Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis
resultats de l'entitat.
Es regeix per la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del 'libre tercer del Codi Civil de Catalunya, reiatiu
a les persones jurídiques i el Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla
de Comptabilitat de les fundacions i les associacions i posteriors modificacions.
L'Associació ha optat per aplicar els criteris per a entitats de redificla dimensió inciosos en
el citat Decret 259/2008 de 23 de desembre.

b)

No existeixen raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fide!, no s'h i
5D
aplicat les disposicions legals en materia comptable.
,........y
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2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats
No hi ha principis comptables no obligatoris aplicats.

2.3. Comparació de la informació
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D'acord amb la legislació, es presenten, a efectes comparatius, en cadascuna de ' ' f?CELpartides del balanc, del compte de pérdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net
i de l'estat de fluxos d'efectiu, a més de les xifres de l'exercici 2019, les corresponents a
l'exercici anterior. A la memória també s'inclou informació quantitativa de l'exercici anterior,
excepte quan la norma comptable específicament estableix que no és necessari.
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2.4. Agrupació de partides
No hi ha agrupació de partides.
2.5. Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements recollits en diverses partides.
2.6. Can vis en criteris comptables
Durant l'exercici no hi ha hagut canvis en els criteris comptables.
2.7. Correcció d'errors
No hi ha correccions d'errors.

3. Aplicació de resultats
Informació sobre la proposta d'aplicació de l'excedent:
Bases de repartiment

2019

Excedent de l'exercici

-23.567,28

Total base de repartiment = Total aplIcació

-

Aplicació a

Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutáries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
-

Total aplicació = Total base de repartlment

,(75

Vidiella i Rosa
27;1
, Auditores Censores G. .
. -J2 Jurados de Cuentas
-) Asociados, S.R.C.

4. Normes de registre i valoració

0,4

4.1. Immobilitzat Intangible

(-)\-\11

L'immobilitzat intangible es registra pel cost d'adquisició i s'amortitza en funció de la vida útil
del mateix de forma lineal. Es considera que tots els elements tenen una vida útil definida.
Durant l'exercici s'han aplicat els següents percentatges d'amortització en funció de la vida
útil.
Aplicacions informátiques

33%
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Al tancament de l'exercici s'avalua si existeix algun element de l'immobilitzat intangible que
s'hagi deteriorat en el seu valor. Durant l'exercici 2019 no s'han registrat pérdues per
deteriorament de l'immobilitzat intangible.

4.2. Actius financers i passius financers
L'Associació té registrats en el capítol d'instruments financers, aquells contactes que
donen lloc a un actiu financer en una entitat i, simultániament, a un passiu financer o a
un instrument de patrimoni en un altra entitat. Es consideren instruments financers els
següents:

•

a) Actius financers
-

Efectiu i altres actius líquids equivalents.
Deutors.

b) Passius financers
-

Creditors per activitats i altres comptes a pagar.

Actius financers:
Tots el actius financers es valoren a cost amortitzat. Al tancament de l'exercici es fan
les correccions valoratives oportunes per deteriorament.

•

Passius financers:
Els comptes a pagar es registren inicialment pel seu cost de mercat i posteriorment són
valorats a cost amortitzat, utilitzant el métode de la taxa d'interés efectiu.

•

4.3. lmpost sobre beneficis
•

Les rentes obtingudes per l'Associació estan exemptes de l'Impost sobre B
segons l'article 110.1 de la Llei de l'Impost de Societats.

4.4. ingressos i despeses
•

.
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Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de l'import amb independéne /9c
derivada d'ells. No obstant aixó, l'Associaci6 únicament comptabilitza els beneficis
realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pérdues
previsibles, ádhuc sent eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són coneguts.
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•

Els ingressos es reconeixen pel valor raonable de la contrapartida rebuda o a retire.

4.5. Subvencions, donacions i llegats
•

Quan les subvencions, donacions i Ilegats es concedeixin per a financar despeses
especifiques s'imputen com ingressos en l'exercici en que s'han comptabilitzat les
despeses.

4.6. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
•

En el supósit d'existir, les operacions entre parts vinculades, amb independéncia del
grau de vinculació, es comptabilitzaran d'acord amb les normes generals. Els elements
objecte de les transaccions que es realitzen, es comptabilitzen en el moment inicial pel
seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d'acord amb el previst en les
normes particulars per als comptes que correspongui
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5. lmmobilitzat intangible
•

El moviment existent en aquest capítol del balang de situació adjunt és el següent:

lmmobilitzat
Intangible
Saldo a 01-01-2018
Cost
Arnortitzac O Acumulada
Valor Net Comptable a 01-01-2018

3.841,75
-1.237,21

2.604,54

Entrades
Baixes
Dotació Amortització

-1.047,75

Saldo a 31-12-2018
Cost
AmortitzaciO Acumulada
Valor Net Comptable a 31-12-2018

3.841,75
-2.284,96
1.556,79

Entrades
Baixes
Dotació Amortització

-890,04

Saldo a 31-12-2019
Cost
Amortització Acumulada
Valor Net Comptable a 31-12-2019

3.841,75
-3.175,00

688,75
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6. Actius financers
6.1. Valor deis actius financers
•

La informació deis instruments financers de I'actiu del balanc de l'Associació a curt
termini, classificats per categories, és la següent:
CLASSES
Instruments de
patrimoni

CATEGORIE S

Ex.2019

Ex.2018

Valors representatius
de deute

Crédits, Derivats, Altres

Ex.2019

Ex.2019

Ex.2018

Actius financers mantinguts per
,.gociar
r
Actius financers a cost amortitzat

TOTAL

Ex.2018

Ex_ 2019

Ex.2018

8.211,46

13.974,29

8.211.46

13.974.29

8.211,46

13.974,29

8.211,46

13.974,29

Actius financers a cost
TOTAL

---

--

____

6.2. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crédit
Durant l'exercici no hi ha hagut correccions per deteriorament de valor originades pel risc de crédit

6.3. Usuans i altres deutors

Exercicl 2019

Patrocinadors
SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2019
(+) Entrades
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2019
CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL
EXERCICI 2019

100,00
7.040.00
-7.090,00
50,00

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el període
(+) Traspassos

i

r

(-) Reversió de correccions valoratives por deteriorament
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos
CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL
EXERCICI 2019
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Exercicl 2018

Patrocinadors
600,00

SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2018

H

8.090.00

Entrades

-8.590.00

(-) Sortides

100,00

SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2018
CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL
EXERCICI 2018
(-) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el període
(+) Traspassos
(-) Reversió de correccions valoratives por deteriorament
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos
CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL
EXERCICI 2018

7. Passius financers
•

El valor en !libres de cadascuna de les categories de passius financers assenyalades
en la norma de registre i valoració desena és el següent:
Instruments financers a curt torminl
Doutes amb ontitats
de crédlt

Catogorios

Ex 2019

Ex 2018

Total

DerIvats I Altros
Ex 2019

Ex 2018

Ex 2019

Ex 2018

Passius financers a cost amortitzat

3.967,08

0,00

14.184,14

1.136,59

18.151,22

1.136.59

Passius financers mantinguts per a
negociar
Total

3.967,08

0,00

14.184,14

1.136,59

18.151,22

1.136,59

•
•

Tots el deutes són a curt termini, per tant s'han de fer efectius en el termini d'un any.
No hi ha deutes amb garantía real.
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8. Fons propis
Análisi del rnoviment durant l'exercici de cada partida del balanc inclosa en aquesta agrupació:

Exercici 2019
Excedents d'exercicis
antericrs

Saldo Inicial
Augment
distribució resultat
2018
Disminució.
Distribució resultat
2018
Disminució.
Resulta( 2019
Saldo final

25.156,30

Excedent de l'exercici

-14.653,36

14.653,36

-14.653,36
-23.567,28

10.502,94

-23.567,28

Exerelel 2018

Excedents d'exercicis
anteriors
Saldo inicial
Augment
distribució resultat
2017
Disminució.
Distribució resultat
2017
Disminució.
Resultat 2018

Saldo final

-739,03

Excedent de l'exercici

25.895,33

25.895,33

-25.895,33
-14.653,36

25.156,30

-14.653,36
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9. Subvencions, donacions i Ilegats
Exercici 2019:
Detall de les subvencions d'explotació que figuren en el balanc a 31-12-2019:
Atorgant
COFINANCAT
de
Catalunya
Generalitat
d'Agricultura
Departament
Ramaderia i Pesca (15%)
Fons Europeu Maritim i de la
Pesca (85%)
COFINANCAT
de
Catalunya
Generalitat
Departament
d'Agricultura
Ramaderia i Pesca (15%)
Fons Europeu Marítim i de la
Pesca (85%)
COFINANCAT
Catalunya
Generalitat
de
d'Agricultura
Departament
Ramaderia i Pesca (15%)
Fons Europeu Marítim i de la
Pesca (85%)
COFINANCAT
de
Catalunya
Generalitat
d'Agricultura
Departament
Ramaderia i Pesca (15%)
Fons Europeu Marítim i de la
Pesca (85%)
COFINANAT
Generalitat
de
Catalunya
d'Agricultura
Departament
Ramaderia i Pesca (15%)
Fons Europeu Marítim i de la
Pesca (85%)

Activitat financada amb l'ajut
Subvenció per a les despeses
funcionament i animació del GALP

Ámbit

', Import
de
46.525,20

Autonomic

Subvenció per a les despeses
funcionament i animació del GALP

de

Autonomic

45.894,01

Tallers de Pesca Sostenible Cuidem la
Mar de l'Ebre
Autonomic

7.400,00

Transferencia
de
Coneixement
i
Experiéncies en la gestió de la gestió
pesquera d'encerclament entre
Euskadi i Catalunya

Autonomic

Constitució i posada en marxa de
l'Assocíació Catalana de Dones de la
Mar

Autonomic

166,43

6.996,70
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Exercici 2018:
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Detall de les subvencions d'explotació que figuren en el balanc a 31-12-2018:

2%.

Atorgant
COFINAN C AT
Catalunya
Generalitat
de
Departament
d'Agricultura
Ramaderia i Pesca (15%)
Fans Europeu Marítim i de la
Pesca (85%)
COFINANCAT
Generalitat
de
Catalunya
d'Agricultura
Departament
Ramaderia i Pesca (15%)
Fons Europeu Maritim i de la
Pesca (85%)

Ámbit

Autonomic / Unió
Europea

Activitat financada amb l'ajut
Subvenció per a les desposes
funcionament i animació del GALP

,
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Subvenció per a les despeses
funcionament i animació del GALP
Autonomic

Import.-,
de

Vidiella i Rosa
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40.532,16

i41 /1

,
1~~1111 ri
CRUP IDACCIO LOCAL
TERRES IDE L'EGRE

ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ LOCAL TERRES DE L'EBRE

MEMÓRIA 2019

L'Associació compleix amb les condicions associades a les subvencions.

10. Situació fiscal

L'Associació es una entitat parcialment exempta a efectes de l'impost de societats.
Durant l'exercici 2019 i 2018 només ha rebut rendes exemptes a efectes de l'impost de
societats.
L'Associació té pendent de comprovació per les autoritats fiscals els principals impostos que li
són aplicables, pendents de prescripció.

11. Ingressos i despeses
•

Import de les despeses derivades del funcionament de l'organ de govern:

7. Despeses de personal
8.) a8) Publicitat, propaganda i relacions
públiques
8.) al O) Altres serveis
TOTAL

•

2019

2018

49.019,92

48.788,53

4.904,93

6 407,31

3.128,84

5 446,87

57.053,79

60.642,71

Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, "Aprovisionaments":

2019

2018

Consums

1.537,55

3.747,09

TOTAL

1.537,55

3.747,09
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•

•

Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, "Despeses de personal":

2019

2018
36.557,88

Sous i salaris

36.692.58

Cárregues socials

12.327,34

12.230,65

TOTAL

49.019,92

48.788,53

Desgbssament de la partida 8.c) del compte de resultats, "Pérdues, deteriorament i
variació provisions operacions de les activitats":

2019

2018

Pérdues crédits incobrables. Quotes socis

0,00

100,00

TOTAL

0,00

100,00

12. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutáries
No existeixen beneficis o pérdues procedents de l'alienació de bens o drets de l'entitat.
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13. Operacions amb parts vinculades
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Operacions amb parts vinculades realitzades a l'exercici 2019:
•

Personal d'alta direcció i membres de rárgan de govern:

<S),

-1 '9C E L0°Part vinculada
Joan Alginet Aliau
Mario Vizcarro Gianni

Vinculado

TIpus d'operado

Gerent

Sous i Salaris
Recepció de serveis
professionals

Secretari

Impon
36.692,58
8.712,00
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Operacions amb parts vinculades realitzades a l'exercici 2018:

•

Personal d'alta direcció i membres de l'órgan de govern:

Part vinculada

Vinculació

TIpus d'operació

Gerent

Sous i Salaris
Recepció de serveis
professionals

Joan Alginet Aliau

Secretari

Mario Vizcarro Gianni

Impoit
36.557,88
9.282,76

14. Altra informació
Nombre mitjá de persones ocupades en el curs de l'exercici, distribUit per categories i
desglossat per sexes:
Homes
TOTAL

2019
1,00
1,00

2018

Categoría

1,00 Gerencia
1,00

No han esdevingut fets amb posterioritat al tancament que afectin els comptes anuals en la
data de tancament, Ilur coneixement sigui útil per a l'usuari deis estats financers.

No s'han esdevingut fets amb posterioritat al tancament deis comptes anuals que afectin
l'aplicació del principi d'entitat en funcionament.

15. Informació segmentada.

050,15 /V eo

L'ámbit d'actuació de l'Associació és Catalunya i en concret la costa de les Terres de l'Ebr ,
d'aquí és d'on provenen tots els seus ingressos i despeses.

16. Informació sobre medí ambient i drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

o

Vidiella i Rosa
Auditores Censores
L'Associació no disposa d'actius inclosos en el seu immobilitzat material destinats á -1,
Jurados de Cuentas
Asociados, S.R.C.
minimització de l'impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient.
ic,
9

L'Associació no ha rebut subvencions ni ha incorregut en despeses durant l'exercici amb la
finalitat de protecció i millora del medi ambient. L'Associació no ha dotat provisions per riscos i
despeses per actuacions mediambientais, a l'estimar que no existeixen contingencies
relacionades amb la protecció i millora del medi ambient.
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L'Associació no té en el seu balan9 partides relacionades amb l'emissió de gasos d'efecte
hivernacle.

17. Informació sobre el període mitjá de pagament a proveYdors. Disposició a.ddicional
tercera. Deure d' informació de la Llei 15/2010, de 5 de julio!

• A continuació es detalla l'import total del període mitjá de pagament a proveidors:

Període mitjá de pagament a
P rove'idors (expressat en dies

2019

2018

12

9

3 de julio) de 2020
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A Sant Caries de la Rápita, a 3 de julio! de 2020, queden formulats els Comptes Anuals de
l'exercici 2019, i donant la seva conformitat mitjancant signatura els que composen la Junta
Directiva de l'Entitat:

SIGNATURA
Sr. EUSEBIO ROSALES PEPIOL
en qualitat de President
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Sr. JORDI GASENI BLANCH
en qualitat de Vice-president
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Sr. MARIO VIZCARRO GIANNI
en qualitat de Secretari
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Sr. JOAN BALAGUÉ VIDAL
en qualitat de Tresorer

Sr. JOSEP MOLINA NAVARRO
en qualitat de Vocal
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Sr. RAUL RIBOT MATAMOROS
en qualitat de Vocal
Sr. GERARDO BONET FRANCH
en qualitat de Vo al
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Sr. MIGUEL CARLES GILABERT
en qualitat de Vocal
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Sr. ALBERT SALVADO FERNÁNDEZ
en qualitat de Vocal

Sr. JORDI MONFORT CALLARISA
en qualitat de Vocal
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Sr. ALBERT JUANOLA COLOM
en qualitat de Vocal
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7--Sr. MIGUEL BRULL ARBÓS
en qualitat de Vocal
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Sr. JOAN BARBERA ROSALES
En qualitat de Vocal

Sr. BERNAT MARGALEF ESTRADA
en qualitat de Vocal
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