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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010

PRESENTACIÓ
La Fundació ACSAR neix el març del 2005, en entendre que el fenomen de la immigració i, en
un sentit més ampli, la gestió de la diversitat necessiten un debat coherent i conseqüent en
matèries com drets de ciutadania, drets socials i econòmics, finançament de les polítiques
públiques, models d’integració i de reconeixement social, dret al vot, etc. Tots aquests
aspectes contenen un inqüestionable potencial de cohesió i de redefinició de les estructures
socials i polítiques.
Amb aquesta finalitat i amb la voluntat de ser un referent a Catalunya, la Fundació ACSAR
desenvolupa les seves activitats per contribuir, propiciar, potenciar, sensibilitzar i difondre
aquest discurs sociopolític, resultat de les transformacions socials que caracteritzen la
societat diversa i canviant en què vivim.
Tres eixos constitueixen l’àmbit temàtic de la Fundació: Immigració i Ciutadania, Gestió de la
Diversitat i Dret d’Asil. Actualment l'entitat articula la consecució dels seus objectius a través
de 5 línies de treball:
 Política catalana, espanyola i europea d’immigració i ciutadania.
 Polítiques i gestió pública de la diversitat.
 Interculturalitat.
 Integració i ciutadania.
 Refugi i asil.
Durant el 2010 la Fundació ha impulsat i realitzat un conjunt d’activitats encaminades a
contribuir a l’estudi, desenvolupament i execució en matèria de polítiques públiques, gestió
de la diversitat, ciutadania i dret d’asil, especialment dirigit a l’àmbit local. Activitats que de
manera resumida exposem a continuació.

TREBALLS D’INVESTIGACIÓ
ARRELAMENT SOCIAL
Anàlisi qualitatiu dels indicadors de gestió dels informes d’arrelament social.

“PORTAL SIG (SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA) DE LA IMMIGRACIÓ A
BARCELONA”.
En col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Benestar i Cohesió Territorial) i la
Universitat de Barcelona (Laboratori de Cartografia de la Facultat de Geografia i Història).
Durant aquest any s’ha passat a l’actualització i ampliació del Portal de la Immigració,

mapa interactiu de lliure accés amb informació sobre la realitat migratòria de la
ciutat.
Formació i suport als tècnics municipals per l’elaboració dels mapes que s’hagin d’utilitzar
per a la realització d’informes de gestió o d’altres activitats.
Altres anàlisis de dades que puguin interessar, com ara els del programa d’Acompanyament
al reagrupament familiar o el d’ acollida, i també informes que es necessitin en relació als
processos d’integració i d’interculturalitat a Barcelona.

ENQUESTA SOBRE “LA PERCEPCIÓ DE LA REALITAT SOCIAL I POLÍTICA DE
CATALUNYA DELS CIUTADANS D’ORIGEN ESTRANGER”.
Aquest projecte neix amb la voluntat d’iniciar un observatori permanent que una vegada
l’any realitzarà una prospecció sobre la opinió de la població d’origen estranger.
La finalitat d’aquest projecte és la de sensibilitzar a la classe política i a la opinió pública
respecte les demandes específiques de la població d’origen estranger/immigrant en matèria
política. S’han dut a terme dues taules rodones, amb la participació del director de la
Fundació i el responsable de l’empresa GESOP, autora de l’enquesta, els dies 28 de juny i 8
d’octubre de 2010.
S’han realitzat 800 entrevistes a ciutadans d’origen estranger no occidental empadronats a
Catalunya i arribats al nostre país entre 1999 i 2007, de 18 a més anys.
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De manera molt general s’han manifestat els següents aspectes:
-

La necessitat de considerar la gestió de la diversitat religiosa (Nou de cada deu
persones consultades són creients (89,3%), principalment cristians i musulmans, tot i
la religió que professen varia molt en funció de l’origen dels entrevistats.
-

Una major promoció de l’ús de la llengua catalana. El català té una presència
minoritària arreu, excepte als centres d’estudis.

-

Gran vulnerabilitat per les conseqüències de la crisi econòmica, l‘atur, factor clau en
la integració.

-

Donar importància a l’elevat grau d’integració en la societat catalana (54,2%), i que
quan es parla del municipi de residència l’adhesió puja al 75,80%.
A més, un 80,9% se sent un ciutadà de ple dret en aquest país, tot i que un 20,5%
assegura haver-se sentit discriminat alguna vegada pel seu origen.

-

-

Encara que se sentin ciutadans de ple dret i amb igualtat de tracte, es necessari fer
esment en la igualtat de condicions en temes com el dret a vot.

-

Pel que fa a la política, la televisió és el mitjà que més utilitzen els entrevistats per
informar-se sobre temes polítics, sobretot els principals canals estatals; el interès per
els assumptes polítics varia segons la nacionalitat, existeix escàs coneixent de la
política catalana i en quant als líders i partits polítics que més citen també són els
d’àmbit espanyol.

Creiem que s’han aconseguit el objectius fixats al inici del projecte per la repercussió que
l’enquesta ha obtingut en el diferents medis de comunicació i el interès que ha provocat en
els diferents àmbits institucionals i acadèmics.
Presentació pública i debat del resultats de l’enquesta:
S’han realitzat dues taules rodones els dies 28 de juny i 8 d’octubre dirigides a periodistes de
diferents medis de comunicació, a experts i representants de diferents col·lectius
d’immigrants a fi de debatre els resultats obtinguts.
Per altra part, la Fundació ACSAR va participar com a ponent a les jornades sobre
““Polítiques locals de diversitat i ciutadania Espais d’interacció per a la convivencia”
organitzades per la Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania, exposant els
resultats de l’enquesta.
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ACTIVITATS
MICROPROJECTES
Inici: 2006
Pròrroga per l’exercici 2010 del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Fundació ACSAR, per el programa de Microprojectes. Per aquesta col·laboració la Diputació
ha atorgat una subvenció per import de 130.000 €. a la Fundació destinada a finançar el
programa d’actuació per donar suport en matèria de formació a dirigents d’entitats socials,
veïnals o voluntàries que realitzen activitats relacionades amb la immigració, i per a la
constitució d’un fons econòmic per donar suport als microprojectes que les entitats
presentin a la pròpia Fundació i/o als ajuntaments membres de la xarxa Local per la
Diversitat i la Ciutadania que promou la Diputació de Barcelona. D’aquesta quantitat,
120.000 € son pel fons de suport a projectes i la resta pel desenvolupament del programa.
Durant l’any 2010 s’han presentat 67 microprojectes dels quals tant sols s’ha n’ha desestimat
1,.
La gran part dels projectes presentats corresponen a entitats de la ciutat de Barcelona,
distribuint-se la resta per diferents municipis de la província de Barcelona, sobretot de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Aquest any hem de senyalar l’esforç realitzat per tal de que noves entitats hagin tingut
coneixement d’aquest programa: 36 noves entitats han presentat un projecte.
Estudiats els projectes podem observar les diferents necessitats que es troben als barris,
municipis, associacions (tant de veïns com d’immigrants) els quals tenen models
d’intervenció i d’acció diferents segons diferents àmbits com la:









Joventut, amb la promoció social de l’adolescència i de la joventut.
Acció social, amb activitats sobre la Interculturalitat, convivència i la diversitat, així
com la promoció i atenció a les persones i la inclusió social.
Dones, projectes dirigits exclusivament a l’atenció i promoció de la dona.
Participació i associacionisme, activitats relacionades en afavorir la participació dels
ciutadans , en enfortir les seves estructures , així com el foment de la cultura popular i
tradicional.
Cultura, fomentant la difusió de iniciatives artístiques, la cohesió social a través
d’iniciatives culturals.
Esports, activitats dirigides a la pràctica de l’esport.
Formació, proporcionant eines de formació específica per l’accés al món laboral de
persones nouvingudes.
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XARXA LOCAL DE DINAMITZADORS/RES D’ENTITATS.
Projecte en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania i el
Servei d’Ocupació de Catalunya.
El projecte parteix de la voluntat de crear una “Xarxa local de dinamitzadors/res d’entitats”
que interactuï en el territori amb la voluntat de fomentar l’associacionisme, especialment el
immigrat, per tal de reforçar i consolidar les entitats i estructures existents en els territoris
d’actuació.
Les entitats s’enfronten amb importants dificultats de base ja sigui per la manca de formació
dels seus membres, per la poca disponibilitat horària, pel desconeixement dels protocols de
funcionament de la societat d’acollida o dels procediments de tramitació,... tot plegat,
contribueix a la debilitació d’un teixit associatiu molt vàlid per a facilitar el procés
d’incorporació de les persones nouvingudes a la societat, fomentar-ne el sentiment de
pertinença, la participació i, alhora, la canalització de demandes. Alhora, el projecte pretén
generar sinèrgies amb la resta d’agents que interactuen en el territori.
El projecte pretén crear una xarxa local de dinamitzadors/res d’entitats que actuïn com una
figura de suport a les associacions, essencialment les formades per persones immigrades,
atesa la seva major fragilitat.
L’àmbit sobre el que és vol intervenir és el municipi, el barri. L’ajuntament, com a institució
de proximitat, treballa amb la voluntat d’afavorir la cohesió social i la convivència ciutadana
al municipi.
La implicació de la Fundació ACSAR en aquest projecte és la de:
Seleccionar els professionals a contractar en el projecte, conjuntament amb el SOC i la
Diputació de Barcelona.
Contractació i seguiment contractual dels dinamitzadors/res
Impartició de la formació inicial.
Participació en la implementació, desenvolupament i avaluació del projecte.
Aquest projecte tindrà una durada d’un any.
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RECOLLIDA I SISTEMATITZACIÓ DE DADES
Treballs de recollida i sistematització dels recursos municipals en l’àmbit de la diversitat i
ciutadania pels municipis de la província de Barcelona per a la creació de l’Observatori de la
Diversitat.
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CURSOS
II CURS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D’ASIL
Després d'haver constatat els pocs professionals juristes suficientment capacitats i
especialitzats en matèria d'asil i apatrídia amb l'habilitat professional precisa per a
l'assistència, així com la pràctica inexistència de cursos específics de formació que tractessin
el tema amb experiència i coneixements, es va creure oportú formular i executar un curs
especialitzat de formació sobre aquesta matèria. El primer curs es va dur a terme l’any 2008.
Aprofitant la promulgació de la nova Llei d'Asil, 12/2009 de 30 d'octubre, es programa la
realització del segon curs de formació del 2 de febrer al 9 de març i una durada de 30 hores
amb l’objectiu fomentar la difusió, sensibilització i el coneixement de les realitats
específiques del refugi i l’apatrídia, dins el fenomen general de la immigració.
Per realitzar el segon curs d'asil i apatrídia, sota l'adreça tècnica del responsable del servei
jurídic de l'Associació ACSAR, s’ha comptat amb la col·laboració d'un equip docent constituït
per professionals juristes tècnics en la matèria, adscrits a les entitats més significades en la
matèria.
La taula rodona, prevista en el programa del curs, no s’ha portat a terme. S’esperava
l’assistència de representants dels grups polítics de l’arc parlamentari espanyol per debatre
sobre la necessitat, oportunitat, contingut i posicionament de cada grup en relació a la nova
Llei d’Asil.

PUBLICACIONS
“XARXES SOCIALS DELS COL·LECTIUS XINESOS, FILIPINS I SIKHS DE BARCELONA”.
Edició del treball sobre “Les xarxes socials de sikhs, xinesos i filipins a Barcelona” i acte públic
de presentació de l’estudi, amb la UAB i el Ajuntament de Barcelona, el dia 15 de juny de
2010 a Casa Àsia.
Durant l'acte, les diferents intervencions dels ponents i el debat posterior van posar de
manifest l'existència d'una consciència creixent sobre la importància de les xarxes socials en
els processos de migració i integració en les societats d'acollida. Les persones no emigren de
forma aïllada, sinó més aviat col·lectiva, precisament a través de xarxes i aquestes
connexions són importants per comprendre les seves estratègies d'inserció a la nova
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societat.
Ponents:
 Daniel de Torres, Comissionat de l’Alcaldia per a la Immigració i el Diàleg Intercultural de
l’Ajuntament de Barcelona.
 José Antonio Cabanillas, director de la Fundación ACSAR.
 José Luis Molina, professor titular d’antropologia social de la UAB
Presentació a càrrec de:
Bernat Masferrer, comunitats d’Àsia Meridional, Casa Àsia

“CODESARROLLO, UN ESTUDIO EN EL ÁMBITO LOCAL DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT”.
Edició del treball sobre “Codesarrollo, un estudio en el ámbito local en L’Hospitalet de
Llobregat” i acte públic de presentació dins el marc de les jornades “Trobada Internacional de
ciutats a L'Hospitalet sobre cooperació, migracions i codesenvolupament 2010”, celebrades
els dies 14 i 15 d’octubre a l’Auditori de la Farga de L’Hospitalet del Llobregat, organitzades
per el propi Ajuntament.
Autor del projecte: Juan Telleria Zueco.
Editat per la Fundació ACSAR en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
la Diputació de Barcelona i la Federació espanyola de Municipis i Províncies.
Participants en la taula: Migracions i societat civil, el Codesenvolupament.
 Juan Telleria Zueco, Autor del llibre
 José Antonio Cabanillas Delgado, director Fundació ACSAR
 Fernando Armas Núñez de Villavicencio, Subdirector de Internacional y Cooperación de
la Federación Española de Municipios y Provincias.
 Moderador: Nicolás Cortés Rojano, Assessor Tècnic de Ponència de l’Àrea de Mobilitat i
Cooperació.
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JORNADES
VIII SEMINARI SOBRE IMMIGRACIÓ I EUROPA.
Data: Barcelona, 16 de desembre de 2010.
Organització: Àrea d’Igualtat i Ciutadania, Fundació ACSAR i Fundació CIDOB.
Els debats sobre la diversitat cultural en general i sobre la immigració en particular donen
compte de la manera en la qual Europa s'imagina el seu propi futur i la seva relació amb la
resta del món. Es tracta, doncs, d'uns debats les ramificacions dels quals defineixen un
projecte de societat comuna.
En aquest projecte comú, Quin és - per exemple - el significat de les discussions sobre la
identitat nacional i la prohibició de la burka a França, la prohibició sobre els minarets a
Suïssa, la diferent problemàtica generada en municipis catalans i espanyols sobre
empadronament, utilització del vel, etc. I tot això en un marc de greu crisi econòmica.
L'existència de diferents costums i signes propis d'identitat, tensen la convivència?, quins
reptes apressen els gestors públics?
Les ponències, els debats i les experiències i bones pràctiques exposades han coincidit en
constatar que s’estan realitzant esforços destacables per part de les diferents
administracions públiques i del tercer sector a fi de gestionar de la forma més adequada la
convivència en la nostra, cada vegada més complexa, societat. La greu crisi econòmica pot
implicar una evolució preocupant en alguns aspectes, junt al creixement de les desigualtats,
a la caiguda de l’estat del benestar i pel creixement de les actituds xenòfobes.
Exposicions realitzades:
1. LA CONVIVÈNCIA, EN CRISI?: EXPERIÈNCIES LOCALS. Van intervenir:
Iolanda Pineda, Alcaldessa de Salt, Stéphan Lathion, President del Grup d’Investigació sobre
el Islam, Suïssa i José Maria Contreras, Subdirector General de Relacions amb les
Confessions, Ministeri de Justícia.
Va moderar la Taula, Daniel de Torres, Comissionat de l’Alcaldia per a la Immigració i el
Diàleg Intercultural. Ajuntament de Barcelona.
2. COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA: BONES PRÀCTIQUES. Van intervenir:
Jessica Hope, projecte “Peacemaker: All people, all comunmunities”, Manchester, Diana
Altun, projecte “ Family Mentoring For Migrants – MEMI”, Bremen, Miquel Garcia, projecte
“Ulisses: un dispositiu d’inserció sociolaboral per a nouvinguts extracomunitaris”, Granollers
i Gemma Miñarro, projecte “Senderos. Inserció laboral de famílies en l’àmbit rural”. Murcia
Va moderar la Taula, Teresa Llorens Carbonell, Coordinadora àrea d’Igualtat i Ciutadania.
Diputació de Barcelona.
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Després de cada exposició es va iniciar un debat:
DEBAT 1. LA GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA, EN CRISI?: MODELS DE SOCIETAT. Van intervenir:
Fernando Aguiar, Científic titular del CSIC, Vicedirector acadèmic de l’Institut d’Estudis
Socials Avançats (IESA), Odón Elorza, Alcalde de Sant Sebastian i Josep Ramoneda, Director
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Va moderar el debat, Carlos Giménez
DEBAT 2. MODELS DE BONA GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ. Van intervenir:
Josep Maria Lahosa, Director de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, Marco
Aparicio, Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Girona, i Barbara
Schramkowski, Professora associada de la Universitat Catòlica i Treballadora de Càritas,
Freiburg.
Va moderar la Taula, Juli Ponce, Jurista, professor titular de Dret Administratiu i acreditat per
a catedràtic. Universitat de Barcelona.
Al final van presentar les conclusions en Carlos Giménez i en Juli Ponce.

TAULA RODONA. LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓ D’ASIL A ESPANYA.
4 de novembre de 2010
Amb la finalitat d'analitzar el primer any d'aplicació de la nova Llei d'asil, conjuntament amb
L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOLIDARITAT I AJUT ALS RFUGIATS s'ha realitzat una taula
rodona amb la intervenció de representants dels grups polítics de l’arc parlamentari
espanyol que van prendre part en la tramitació i aprovació de la Llei.
L'acte ha tingut com a finalitat analitzar el resultat de la llei des de la perspectiva dels
diferents diputats que van intervenir en la seva tramitació legislativa, analitzant els avenços
i punts crítics de la nova llei així com en els treballs de redacció del Reglament que la
desenvolupa.
Participants:
 Carles Campuzano, de CIU
 Dolors Monterrat, del PPC
 Meritxell Cabezón, del PSC
 Miquel Carrillo, d’ERC
 David Cid, d’ICV-IEUA
Moderador: Oriol Amorós, Secretari d’Immigració de la Generalitat de Catalunya.
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PARTICIPACIÓ EN EL “XX ENCUENTRO DE LA ABOGACÍA SOBRE DERECHO DE
EXTRANJERÍA Y ASILO”.
Organitzat per el” Consejo General de la Abogacía de España”.
Jornada que va tenir lloc a Barcelona, els dies 27 i 28 de maig 2010. La Fundació ACSAR
representada pel seu director va participar en una de les taules sota el títol "La Llei 12/2010,
de 30 d'octubre, Reguladora del Dret d'Asil i de la protecció subsidiària".
La taula tenia com a finalitat analitzar els canvis introduïts per la nova normativa en matèria
de dret d'Asil en relació amb les necessitats de la situació de l'Asil i Refugi a Espanya.
Hi van participar com a ponents:
 Mauricio Valiente Ots, responsable del Servei Jurídic de CEAR.
 Juan Carlos Arnaiz Guijas, Oficial de Protecció d’ACNUR.
 President de taula: José Antonio Cabanillas Delgado, director de la Fundació ACSAR.
 Secretari de taula: Marcelo Belgrano Ledesma, vocal de la Subcomisión de Extranjería del
CGAE i coordinador del SOJE del ICA de Madrid.
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DIVERSIDAD RELIGIOSA
Grup d’Experts.
Reunions periòdiques d'un grup de treball sobre la diversitat religiosa. La Fundació ACSAR hi
participa al coincidir algun dels seus objectius en la proposta de diferents programes per a la
convivència social, tenint en compte el factor religiós, la gestió i la mediació de conflictes.

Manual de bones pràctiques de Gestió de la diversitat religiosa:
Conseqüència del Conveni subscrit amb la Fundació Pluralisme i Convivència, la Universitat
de Barcelona (Professor Juli Ponce) i en col·laboració amb la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP).
Durant aquest any s'ha redactat un manual amb l'objectiu de facilitar als responsables
públics d'instruments eficaços per a la millora de la gestió de les competències relacionades
amb la diversitat religiosa, difondre el coneixement de models de gestió que permetin
abordar els reptes que la mateixa planteja i presentar un sistema de gestió municipal de la
diversitat religiosa i les línies estratègiques per facilitar la seva implementació.
Amb aquesta finalitat la presentació i debat del Manual de Bones Pràctiques s'inclou dins del
Pla de formació contínua de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) 2010,
en concret, els dies 24 i 25 de Novembre a Madrid, se celebraran unes jornades resultat del
Pla interadministratiu del Ministeri de Justícia i Federació Espanyola de Municipis i
Províncies.
En la presentació de les conclusions de l’estudi, la Fundació ACSAR, representada pel seu
director, participarà en aquestes jornades com a ponent-corredactor del Manual.

Elaboració i redacció d’una guia específica dedicada a “Llocs de culte, ciutats i
urbanisme. Guía de suport a la gestió pública de la diversitat religiosa”.
També aquest any s'ha redactat el primer document d'aquesta guia específicament dirigida a
gestors públics.
La guia té com objectiu aportar criteris de gestió urbanística dels llocs de culte que
garanteixin els drets de les persones implicades, com guia marc d'un Estat descentralitzat
com l'espanyol, intentant ser un instrument que exposi el marc jurídic que obliga el gestor
públic, però també legitima les seves decisions i les protegeix d'impugnacions posteriors.
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Jornades d’experts.
Amb la finalitat de propiciar un marc de participació plural i posada en comú sobre la gestió
pública de la diversitat religiosa, la Fundació ACSAR juntament amb la Fundació Pluralisme i
Convivència i la FEMP ha realitzat dos seminaris amb la participació d'experts procedents de
l'àmbit acadèmic, partits polítics i fundacions, els dies 13 de gener i el 12 d'abril de 2010.

AGRAÏMENTS
Tots aquests projectes han estat realitzats gràcies a les subvencions atorgades per:
La Generalitat de Catalunya: Departament de Benestar Social i Família
Departament d’Acció Social i Ciutadania.
Diputació de Barcelona:
Àrea d’Igualtat i Ciutadania.
Àrea de Presidència
Ajuntament de Barcelona:

Gerència d’Educació, Cultura i Benestar
Àrea d’Acció Social i Ciutadania

Fundació La Caixa
Fundació CIDOB

Barcelona, 4 de març de 2011

José Antonio Cabanillas
Director
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS - 2010 -

Import net de la xifra de negocis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Obra Social Fundació La Caixa
Fundació CIDOB
Fundación Pluralismo y Convivencia
Matricula cursos
Aprovisionaments
Compres
Altres ingressos de l'explotació
Ingressos extraordinaris
Despeses de personal
Nòmines
Seguretat Social
Formació
Nòmina dinamitzadors
S/S dinamitzadors
Altres despeses d'explotació
Local
Serveis professionals independents
Assegurances
Despeses bancàries
Publicitat i relacions públiques
Publicacions
Suministres
Desplaçaments i dietes
Microprojectes
Provisió devolució
Altres despeses
Amortització
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
EXCEDENT DE L'EXERCICI

501.913,49
6.500,00
285.391,12
36.000,00
150.000,00
17.000,00
6.312,37
710,00
-3.100,14
-3.100,14
57,88
57,88
-260.562,58
-144.857,40
-43.950,59
-50,00
-54.040,57
-17.664,02
-239.884,57
-21.557,68
-75.233,74
-601,22
-917,72
-1.424,78
-5.800,25
-2.220,07
-4.348,54
-120.000,00
-6.500,00
-1.280,57
-11.117,08
-12.693,00
1.905,13
-271,36
-11.059,23
-11.059,23
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BALANÇ DE SITUACIÓ - 2010 ACTIU
A) ACTIU NO
CORRENT
Immobilitzat intangible
Desenvolupament
Aplicacions informàtiques
Amortització acumulada
immobiltzat intangible
Immobilitzat material
maquinaria
Utillatge
altres instalacions
Mobiliari
Amortització acumulada
immobiltzat material
Inversions financeres a llarg
termini
Dipòsit a llarg termini
B) ACTIU CORRENT
Deutors comercials
Entitats Públiques deutores
Hisenda Pública , retencions
Inversions financeres a curt
termini

-17.754,38
6.258,81
148,18
8.074,00
1.219,04
2.973,26
-6.155,67
30.000,00
30.000,00
471.510,44
216.681,12
216.557,95
123,17
25.252,83

Inversions financeres a curt
termini
Efectiu i altres actius líquids
Caixa
Bancs

TOTAL ACTIU

48.548,43
12.289,62
19.720,00
10.324,00

25.252,83
229.576,49
117,36
229.459,13

520.058,87
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PATRIMONI NET I
PASSIU
A) PATRIMONI NET
Fons propis
Capital social
Excedent exercicis anteriors
Excedent de l'exercici

254.413,96
254.413,96
30.000,00
235.473,19
-11.059,23

B) PASSIU NO
CORRENT

880,05
880,05
880,05

Deutes a llarg termini
Deutes amb entitat de crèdit
C) PASSIU CORRENT
Previsions a curt termini
Devolució a curt termini
Deutes a curt termini
Deutes a curt termini amb
entitats de crèdit
Acreedors comercials i altres
comptes pendents
Proveedors
Acreedors per prestació de
serveis
Remuneracions pendents de
pagament
Hisenda Pública, acreedora
per conceptes fiscals
Seguretat Social, acreedora
Periodificació
Ingressos anticipats

TOTAL PATRIMONI
NET I PASSIU

264.764,86
6.500,00
6.500,00
3.164,69
3.164,69
76.017,92
52.675,00
5.696,36
-0,15
7.434,64
10.212,07
179.082,25
179.082,25

520.058,87
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