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Núm. d’expedient TSF022/18/00009 Any 2018 

 
 

Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció corresponent a la 
convocatòria de subvencions per a associacions de famílies acollidores o 
adoptives, i associacions de persones que han estat acollides o adoptades. 
 

 

Dades de l’entitat titular 

Nom 
Amics dels Infants del Marroc 

NIF 
G62555859 

Adreça 
Avinguda Diagonal, 365 

1r 2a  

Codi postal 
08037 

Població 
Barcelona 

Telèfon 
601174524 

Fax 
      

Adreça electrònica 
ima@amicsinfantsmarroc.org 

Noms i cognoms 

Oscar de Rosselló Ester 
En qualitat de (indiqueu el càrrec que ocupa en 

l’entitat) 

Coordinador general 

 
 
 

 Tipus d’acció: Realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants 
acollits en família aliena, tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats 
a Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, per a 
l'exercici 2018 
 

 Nom de l’acció: Divulgació de Recursos educatius i orientació i diàleg sobre problemàtiques educatives que 
afecten les famílies associades 
 
 
Memòria de l’activitat:   
 
a) Explicació del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat. 
 
S’ha desenvolupat un conjunt d’activitats de suport a les famílies adoptives que tenen per objectiu proporcionar eines 
i recursos per afrontar les situacions de crisi que es puguin donar en la convivència diària. La metodologia posada en 
pràctica s’ha basat en la formació en recursos educatius i psicopedagògics. 
El projecte s’ha estructurat en tres tipus d’actuacions: 
• les xerrades d’orientació familiar, 
• la dotació de recursos educatius a través dels mitjans de comunicació propis d’IMA i el diàleg i la posada en comú 

d’experiències, 
• la informació sobre alternatives de suport especialitzat. 
Les xerrades d’orientació familiar, en les quals s’han abordat qüestions sobre diferents aspectes educatius, 
psicosocials i culturals relacionats amb la paternitat i la filiació adoptiva, són activitats presencials dissenyades i 
impartides per professionals qualificats en la matèria. Cada xerrada finalitza amb un torn de preguntes a fi que les 
persones assistents puguin tenir un suport més individualitzat. 
La dotació de recursos educatius a les famílies adoptives a través dels mitjans de comunicació d’IMA s’ha efectuat 
mitjançant la divulgació d’informacions procedent d’entitats. Aquesta actuació s’ha complementat amb la creació de 
grups de debat a través de les xarxes socials de blog i facebook per tal de potenciar l’intercanvi d’experiències i 
l’ajuda mútua entre famílies adoptives. Aquestes activitats han contribuït a obrir un espai de formació, informació i 
orientació per a les famílies adoptives i les persones adoptades en relació al procés de creixement de la relació entre 
l’infant adoptat i la família i les formes d’afrontar les problemàtiques que es poden donar en la convivència diària. 
També s’ha ofert informació individualitzada a les famílies associades sobre les alternatives existents de suport públic 
i privat especialitzat en l’àmbit de l’orientació familiar i el suport psicopedagògic. 
Totes les activitats realitzades han estat gratuïtes. 
El projecte s’ha desenvolupat segons les previsions pel que fa a l’organització i execució de les activitats previstes. 
En l’apartat c (Indicació dels resultats obtinguts) es mostren els resultats dels indicadors de realització prèviament 
establerts i s’obté un grau d’assoliment dels resultats esperats del 87% per a les xerrades d’orientació familiar, del 
110% per a la dotació de recursos educatius a través dels canals de comunicació i del 100% per a la informació 
sobre suport especialitzat. En conjunt, el nivell d’assoliment dels resultats esperats del projecte ha estat del 99%. 
Les activitats han tingut un impacte clarament positiu sobre la capacitació de les persones assistents i destinatàries 
de les activitats, ja que la seva participació ha repercutit en un augment de les seves capacitats i habilitats per a 
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portar a terme una millor integració dels infants en el seu entorn més immediat, gràcies a l’increment d’eines i 
recursos per afrontar les situacions de crisi que es puguin donar en la convivència. 
L’intercanvi de vivències i experiències i els debats que s’han realitzat han contribuït a promoure la relació entre 
famílies que han adoptat infants al Marroc, no només per a les famílies que formen part d’Amics dels Infants del 
Marroc, sinó per a totes les famílies kafils i altres famílies adoptives. En aquest sentit, les activitats no s’han destinat 
exclusivament a les persones associades a IMA i s’han posat en marxa diverses estratègies per tal d’augmentar la 
participació en les activitats de persones no associades a l’entitat, com són la seva promoció i difusió a través dels 
canals de comunicació d’altres associacions de famílies adoptives (AFNE - Associació de Famílies de Nens i Nenes 
d’Etiòpia i ADDIF - Associació en Defensa del Dret de la Infància a la Família - Adopció i Acolliment) i la gratuïtat de 
les activitats per a les persones no associades. 
Gràcies a la difusió i promoció de les activitats desenvolupades a través dels canals de comunicació d’IMA també 
s’ha incrementat el coneixement i l’interès per l’entitat entre la població en general. 
El projecte ha contribuït, per tant, a enfortir i donar suport a les famílies que formen part d’IMA i a d’altres famílies 
adoptives. Aquest objectiu s’ha assolit mitjançant la dotació d’estratègies i recursos adequats per enfrontar diferents 
problemàtiques i l’acompanyament en el creixement de la relació entre l’infant adoptat i la família adoptiva. 
 

b) Indicació de les activitats realitzades. 
 
Durant el període 1/1/2018 a 31/3/2019 s’han organitzat les següents activitats: 
 
b1) Xerrades d’orientació familiar 
 
• 1a xerrada: divendres 5 d’octubre de 2018 

Temàtica “Els orígens (segons part)” 
Ponent: Marta San Martino (psicòloga especialitzada en adopció i membre de l’equip d’atenció a la infància i 
adolescència de la Fundació Vidal i Barraquer) 
Lloc de realització: local d’IMA a l’av. Diagonal, 365, 1r 2a, de Barcelona 
Durada: 2h 

• 2a xerrada: dilluns 25 de febrer de 2019 
Temàtica: “La situació actual de les kafales internacionals al Marroc” 
Ponents: Núria Cañas, responsable de la Unitat de Tramitació Jurídica de l'Institut Català de l'Acolliment i de 
l'Adopció (ICAA), i Anna M. Vidal, advocada del Bufet Jurídic Internacional Vidal i Cardona especialitzada en 
estrangeria i dret de família internacional i experta en el codi de família del Marroc. 
Lloc de realització: Centre Cívic Cotxeres Borrell, c. Viladomat, 2, de Barcelona 
Durada: 2h 

• 3a xerrada: dimarts 26 de març de 2019 
Temàtica “Adopció i escola” 
Ponent: Beatriz San Roman, psicòloga de la Fundació Vidal i Barraquer. 
Lloc de realització: Centre Cívic Cotxeres Borrell, c. Viladomat, 2, de Barcelona 
Durada: 2h 

 
En les xerrades realitzades es va organitzar un servei de ludoteca a petició (espai de conciliació per acollir els infants 
durant el desenvolupament de la xerrada), amb l’objectiu de facilitar l’assistència de membres de famílies que tenen 
dificultats per a la guarda dels seus infants durant aquest temps. Es tracta d’un servei prestat per monitores amb la 
titulació legalment requerida, on es desenvolupen activitats lúdiques adreçades als infants. 
Per a cada una de les xerrades desenvolupades es va efectuar la difusió i promoció específiques de l’activitat 
mitjançant les següents accions comunicatives: 
• Publicacions de missatges de text amb contingut gràfic als comptes de les xarxes socials d’IMA (blog, web, 

Facebook i Twitter) 
• Comunicacions per correu electrònic a les famílies associades i persones interessades, amb missatges de text i 

contingut gràfic 
• Difusió del resum de la xerrada a través dels canals de comunicació d’IMA 
 
b2) Dotació de recursos educatius a través dels canals de comunicació d’IMA 
 
Aquesta és una activitat de comunicació i de debat en grup que s’efectua a través de les xarxes socials i els mitjans 
de comunicació propis d’IMA (web, facebook, twitter, blog i correu electrònic). 
L’activitat ha inclòs la divulgació d’informacions procedents d’altres entitats (altres associacions de famílies adoptives, 
institucions públiques i privades, serveis professionals d’assessorament a famílies, etc.) i experts que treballen en els 
àmbits de l’adopció i de l’educació. S’ha facilitat informació sobre tot tipus de recursos: estudis, monografies, articles, 
reflexions, comunicats, xerrades, conferències, cursos i tallers que elaboren o efectuen aquestes entitats i 
professionals, així com de publicacions especialitzades. També s’han inclòs recursos adreçats específicament als 
infants i adolescents adoptats. En tots els casos els missatges s’han seleccionat en funció del nivell de fiabilitat de la 
informació i de la seva coincidència amb els valors que promou IMA. 
 
b3) Informació individualitzada sobre alternatives de suport en l’àmbit de l’orientació familiar i el suport 
psicopedagògic 
 
Aquesta activitat s’ha realitzat únicament sota demanda i de forma telefònica o per correu electrònic. El coneixement 
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d’IMA en aquest àmbit es basa en les experiències de suport extern que han tingut les famílies associades. 
 

c) Indicació dels resultats obtinguts. 
 
Per a cada indicador, s’indiquen els resultats obtinguts en relació als resultats esperats. 
 
c1) Xerrades d’orientació familiar 
 
1. Realització de les 3 xerrades previstes 

• Nombre de xerrades realitzades: 3 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

2.  Mantenir el nombre de persones participants a cada xerrada al voltant de les 25 persones 
• Nombre d’adults assistents (per gènere) 

- 1a xerrada: 11 persones (82% dones, 18% homes) 
- 2a xerrada: 13 persones (77% dones, 23% homes) 
- 3a xerrada: 11 persones (91% dones, 9% homes) 

Assoliment del resultat esperat: 47% 
3. Augmentar la participació de membres de famílies associades a IMA fins a un mínim del 50% dels participants 

• Nombre d’adults assistents associats a IMA (per gènere) 
- 1a xerrada: 5 persones associades, 45% (80% dones, 20% homes) 
- 2a xerrada: 8 persones associades, 62% (63% dones, 37% homes) 
- 3a xerrada: 5 persones associades, 45% (80% dones, 20% homes) 

Assoliment del resultat esperat: 100% 
4. Augmentar la participació de membres de famílies monomarentals fins al 30-40% dels participants 

S’ha desestimat el càlcul de l’indicador “Nombre de dones assistents membres de famílies adoptives 
monomarentals” a causa de la necessitat de protecció de les dades personals de les persones assistents. En 
substitució, es proposa el càlcul del següent indicador: 
• Nombre d’infants acollits en espais de conciliació (servei de ludoteca durant el desenvolupament de la 

xerrada) 
- 1a xerrada: 2 infants 
- 2a xerrada: servei no sol·licitat 
- 3a xerrada: servei no sol·licitat 

No es calcula l’assoliment del resultat esperat. 
5. Augmentar gradualment el nombre d’infants adoptats amb impacte directe de l’activitat 

S’ha desestimat el càlcul de l’indicador “Nombre d’infants adoptats que formen part de les famílies adoptives 
assistents” a causa de la necessitat de protecció de les dades personals de les persones assistents. 
No es calcula l’assoliment del resultat esperat. 

6. Obtenir un alt nivell de satisfacció dels participants sobre el desenvolupament de l’activitat 
La realització d’enquestes d’avaluació de les activitats entre les persones assistents a les mateixes es realitza a 
partir del mes de gener de 2019, per la qual cosa només es disposa de dades per al càlcul dels indicadors 
associats a aquest resultat per a les dues darreres xerrades realitzades. 
En les enquestes d’avaluació s’efectuen 7 preguntes que fan referència a l’organització de l’activitat: 
- La informació de l'activitat m'ha arribat adequadament 
- El sistema d'inscripció ha estat fàcil i còmode 
- El servei de conciliació ha estat adequat 
- L'activitat ha començat amb puntualitat 
- L'extensió horària de l'activitat ha estat adequada 
- La sala/espai és adequat per a l'activitat 
- El mobiliari/equipament de la sala/espai és adient per a l'activitat 
També s’efectuen 5 preguntes que fan referència a la/el ponent o al contingut tractat: 
- La/el ponent/conductor de l’activitat coneix bé el tema 
- Les respostes a les preguntes han estat adequades 
- La/el ponent/conductor de l’activitat té bona capacitat de comunicació 
- El contingut tractat ha satisfet les meves expectatives 
- El contingut és útil per a mi 
Finalment s’efectua una avaluació general en base a la següent pregunta: 
- Recomanaria aquesta activitat a una altra persona 
Cada pregunta s’avalua de 1 a 4. Els resultat obtinguts que es presenten a continuació es calculen a partir de les 
mitjanes aritmètiques de les respostes en les 7 preguntes sobre l’organització de l’activitat, les 5 preguntes sobre 
el contingut tractat i la pregunta d’avaluació general. Per al càlcul del grau d’assoliment del resultat esperat 
s’atorga un 100% a partir d’una puntuació mitjana de 3,6 (equivalent a una puntuació de 9 sobre 10). 
 
• Nivell de satisfacció de les persones assistents sobre l’organització de la sessió (per gènere).  

- 2a xerrada: puntuació de 3,81 (3,80 dones, 3,67 homes) 
- 3a xerrada: puntuació de 3,92 (3,92 dones, 4,00 homes) 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

• Nivell de satisfacció de les persones assistents sobre els continguts tractats (per gènere) 
- 2a xerrada: puntuació de 3,74 (3,72 dones, 3,80 homes) 
- 3a xerrada: puntuació de 3,80 (3,77 dones, 4,00 homes) 
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Assoliment del resultat esperat: 100% 
• Nivell de satisfacció general de les persones assistents (per gènere) 

- 2a xerrada: puntuació de 3,90 (3,86 dones, 4,00 homes) 
- 3a xerrada: puntuació de 3,75 (3,71 dones, 4,00 homes) 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

• Nombre de propostes de millora que s’han posat en marxa a proposta dels assistents/persones associades 
que no han pogut assistir (per gènere) 
- Realitzar una xerrada sobre les pors i les regressions a casa. S’organitza una xerrada sobre aquesta 

temàtica el mes de maig de 2019. 
No es calcula l’assoliment del resultat esperat. 

 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment del resultat esperat per als 4 indicadors disponibles sobre les xerrades 
d’orientació familiar, s’obté un grau d’assoliment general de l’activitat en relació als objectius establerts del 87%. 
 
c2) Dotació de recursos educatius a través dels canals de comunicació d’IMA 
 
1. Augmentar el nombre de missatges emesos sobre recursos educatius generats per altres entitats (superar 500 

missatges/any) 
• Nombre de missatges emesos generats per altres entitats: 519 missatges emesos l’any 2018 (no es disposa 

encara de les dades per al 1r trimestre del 2019) 
Assoliment del resultat esperat: 104% 

2. Augmentar el nombre de missatges emesos generats per altres associacions de famílies adoptives 
• Nombre de missatges emesos generats per altres associacions de famílies adoptives: 117 missatges emesos 

l’any 2018, 23% dels missatges emesos per altres entitats (no es disposa encara de les dades per al 1r 
trimestre del 2019) 
No es calcula l’assoliment del resultat esperat, ja que no es disposa de dades per a l’any anterior. 

3. Augmentar el nombre de missatges generats per IMA (superar 25 missatges/any) 
• Nombre de missatges generats per IMA: 34 missatges emesos l’any 2018 (no es disposa encara de les dades 

per al 1r trimestre del 2019) 
Assoliment del resultat esperat: 136% 

4. Augmentar el nombre total de persones que reben/visualitzen els missatges emesos 
• Nombre de persones que reben/visualitzen els missatges: 865 persones a 31 de desembre de 2018 (869 

persones a 31 de desembre de 2017) 
Assoliment del resultat esperat: 99% 

• Nombre de persones associades a IMA que reben/visualitzen els missatges: 282 persones a 31 de desembre 
de 2018 (286 persones a 31 de desembre de 2017) 
Assoliment del resultat esperat: 99% 

5. Augmentar la valoració positiva dels missatges emesos i el nivell de participació en els debats a través de les 
xarxes socials per part dels destinataris dels missatges 
• Nombre de valoracions positives dels missatges emesos: 668 (1,21 valoracions/missatge emès) 
• Nombre de comparticions dels missatges emesos: 181 (0,33 comparticions/missatge emès) 
• Nombre de comentaris emesos per persones destinatàries dels missatges: 25 comentaris 
• Nombre de respostes d’IMA als comentaris: 12 respostes 

No es calcula l’assoliment del resultat esperat, ja que no es disposa de dades per a l’any anterior. 
6. Augmentar el coneixement i el seguiment de l’entitat entre la ciutadania i l’associacionisme a IMA 

• Nombre de famílies associades a IMA: 111 famílies a 31 de desembre de 2018 (107 persones a 31 de 
desembre de 2017) 
Assoliment del resultat esperat: 103% 

• Nombre de persones interessades en les activitats i els valors que promou l’entitat: 583 persones a 31 de 
desembre de 2018 (583 persones a 31 de desembre de 2017) 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment del resultat esperat per als 4 indicadors disponibles, s’obté un grau 
d’assoliment general de l’activitat en relació als objectius establerts del 110%. 
 
Actualment s’està en procés de millora de la base de dades dels missatges de divulgació emesos a través dels 
canals de comunicació d’IMA i de la comptabilització de paràmetres d’accés i ús de cada canal, amb l’objectiu de 
poder elaborar una anàlisi més detallada. Aquesta anàlisi permetrà una millor avaluació de resultats pel que fa a 
aquesta activitat, gràcies al càlcul dels indicadors per entitats generadores dels missatges, per canal de comunicació 
utilitzat, etc. 
 
c3) Informació individualitzada sobre alternatives de suport en l’àmbit de l’orientació familiar i el suport 
psicopedagògic 
 
1. Respondre a la totalitat de les demandes d’informació individualitzada 

• Nombre de sol·licituds d’informació rebudes: 6 
• Nombre de respostes d’IMA a les sol·licituds: 6 

Assoliment del resultat esperat: 100% (s’ha donat resposta a la totalitat de les sol·licituds rebudes) 
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Comunicació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció a la persona sol·licitant 

 
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer Serveis i tràmits gencat, 
la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits.  
 
L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i l’adreça on la persona interessada pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana 14, 3a planta, 08003 Barcelona. 
 
L’acceptació d’aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades 
personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d’aquest portal i, si s’escau, per fer les gestions 
necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior 
incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat. 
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Justificació de despeses

Acció a justificar

Acció

Reaització de jornades, activitats i formació a associacions - 2018 - Divulgació de recursos edu

Import atorgat 

2.956,45 €

Import a justificar 

3.727,18 €

Import imputat 
a l'acció

3.667,46 €

Import imputat 
a la subvenció
2.956,45 €

Document A1. Relació de factures *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

1 2
00.37.18.7
66260

26/03/2018 26/03/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
abril 2018

139,25 20,89 0,000,00 121,15 Aj. Barcelona

2 2
00.32.44.6
18672

26/04/2018 26/04/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
maig 2018

139,25 20,89 0,000,00 121,15 Aj. Barcelona

3 2
00.46.59.3
47089

25/05/2018 25/05/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
juny 2018

139,25 20,89 0,000,00 121,15 Aj. Barcelona

4 2
00.32.24.5
28307

26/06/2018 26/06/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
juliol 2018

139,25 20,89 20,89100,00

5 2
00.26.52.1
13424

26/07/2018 26/07/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
agost 2018

139,25 20,89 20,89100,00

6 2
00.39.01.6
47756

24/08/2018 24/08/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
setembre 2018

139,25 20,89 20,89100,00

7 2
00.32.39.0
91230

26/09/2018 26/09/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
octubre 2018

139,25 20,89 0,000,00 121,15 Aj. Barcelona

8 2
00.50.21.1
94854

26/10/2018 26/10/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
novembre 2018

139,25 20,89 0,000,00 121,15 Aj. Barcelona

9 2
00.35.21.0
73179

26/11/2018 26/11/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
desembre 2018

139,25 20,89 0,000,00 69,80 Aj. Barcelona

10 2
00.16.49.2
10554

26/12/2018 26/12/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
gener 2019

142,97 21,45 21,45100,00

11 2
00.53.34.1
50851

25/01/2019 25/01/2019 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
febrer 2019

142,97 21,45 21,45100,00

12 2
00.40.21.8
10653

26/02/2019 26/02/2019 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
març 2019

142,97 21,45 21,45100,00

13 2
CI09095943
34

01/05/2018 11/05/2018 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon abril 
2018

60,00 9,00 0,000,00 49,62 Aj. Barcelona
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Òrgan 
concedent

14 2
CI09102293
50

01/06/2018 13/06/2018 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon maig 
2018

61,90 9,29 0,000,00 52,20 Aj. Barcelona

15 2
CI09108412
64

01/07/2018 13/07/2018 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon juny 
2018

59,00 8,85 0,000,00 53,85 Aj. Barcelona

16 2
CI09114310
86

01/08/2018 14/08/2018 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon juliol 
2018

59,00 8,85 0,000,00 51,33 Aj. Barcelona

17 2
CI09119762
88

01/09/2018 14/09/2018 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon agost 
2018

59,00 8,85 0,000,00 51,33 Aj. Barcelona

18 2
CI09124828
98

01/10/2018 11/10/2018 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon 
setembre 2018

59,00 8,85 0,000,00 51,33 Aj. Barcelona

19 2
ZI18-00164
9158

01/11/2018 13/11/2018 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon octubre 
2018

59,01 8,85 0,000,00 51,34 Aj. Barcelona

20 2
ZI18-00189
4351

01/12/2018 18/12/2018 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon 
novembre 2018

59,01 8,85 0,000,00 51,34 Aj. Barcelona

21 2
ZI19-00004
9007

01/01/2019 11/01/2019 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon 
desembre 2018

59,01 8,85 0,000,00 51,34 Aj. Barcelona

22 2
ZI19-00035
1655

01/02/2019 13/02/2019 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon gener 
2019

59,36 8,90 0,000,00

23 2
ZI19-00066
8477

01/03/2019 14/03/2019 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon febrer 
2019

58,35 8,75 0,000,00

24 2
ZI19-00105
1398

01/04/2019 12/04/2019 2
Vodafone 
España, A80907397

Telèfon març 
2019

60,02 9,00 0,000,00

25 1 783 30/04/2018 18/05/2018 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria abril 
2018

72,36 10,85 0,000,00 62,95 Aj. Barcelona

26 1 999 31/05/2018 20/06/2018 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria maig 
2018

72,36 10,85 10,85100,00

27 1 1231 30/06/2018 20/07/2018 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria juny 
2018

72,36 10,85 10,85100,00

28 1 1451 31/07/2018 16/08/2018 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria juliol 
2018

72,36 10,85 10,85100,00

29 1 1666 31/08/2018 20/09/2018 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria agost 
2018

72,36 10,85 10,85100,00

30 1 1885 30/09/2018 17/10/2018 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria 
setembre 2018

72,36 10,85 10,85100,00

31 1 2099 31/10/2018 20/11/2018 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria 
octubre 2018

72,36 10,85 10,85100,00
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concedent

32 1 2329 30/11/2018 18/12/2018 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria 
novembre 2018

72,36 10,85 10,85100,00

33 1 2552 31/12/2018 18/01/2019 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria 
desembre 2018

72,36 10,85 10,85100,00

34 1 127 31/01/2019 20/02/2019 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria gener 
2019

73,39 11,01 11,01100,00

35 1 358 28/02/2019 19/03/2019 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria febrer 
2019

73,39 11,01 4,1637,78

36 1 576 31/03/2019 17/04/2019 2
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria març 
2019

73,39 11,01 0,000,00

37 1 172/2018 08/08/2018 13/08/2018 2
Associació 
SinergiaTIC

G65943664
Gestió i 
tractament de 968,00 145,20 0,000,00

38 1 045/2019 01/02/2019 05/02/2019 2
Associació 
SinergiaTIC

G65943664
Gestió i 
tractament de 726,00 108,90 0,000,00

39 2 1/2019 31/01/2019 08/02/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració 
gestió 332,75 66,55 66,55100,00

40 2 2/2019 28/02/2019 04/03/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració 
gestió 332,75 66,55 66,55100,00

41 2 4/2019 31/03/2019 02/04/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració 
gestió 332,75 66,55 66,55100,00

42 2 2019/1 31/01/2019 11/03/2019 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip gener 677,60 67,76 67,76100,00

43 2 2019/2 28/02/2019 11/03/2019 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip febrer 756,25 75,63 75,63100,00

44 2 2019/3 31/03/2019 29/04/2019 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip març 2019

768,35 76,84 76,84100,00

45 1 0275_0425 25/04/2018 25/04/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,60 0,09 0,000,00

46 1
0229_2901 
0260607695 02/05/2018 02/05/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,09 0,16 0,000,00

47 1 0275_0525 25/05/2018 25/05/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,60 0,09 0,000,00

48 1
0229_2901 
0260918800 04/06/2018 04/06/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,73 0,11 0,000,00

49 1
0229_2901 
0260926310 05/06/2018 05/06/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,73 0,11 0,000,00
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50 1
0229_2901 
0260918800 05/06/2018 05/06/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

74,05 11,11 0,000,00

51 1
0229_2901 
0260918800 07/06/2018 07/06/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,30 0,65 0,000,00

52 1 0275_0625 25/06/2018 25/06/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,60 0,09 0,000,00

53 1
0229_2901 
0261227612 03/07/2018 03/07/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,73 0,11 0,000,00

54 1 0275_0725 25/07/2018 25/07/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

2,00 0,30 0,000,00

55 1 2664_4303 25/07/2018 25/07/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

52,60 7,89 0,000,00

56 1
0229_2901 
0270408225 01/08/2018 01/08/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,09 0,16 0,000,00

57 1
0229_2901 
0270424219 06/08/2018 06/08/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,09 0,16 0,000,00

58 1
0229_2901 
0270424219 07/08/2018 07/08/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

105,63 15,84 0,000,00

59 1
0229_2901 
0270424219 09/08/2018 09/08/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,30 0,65 0,000,00

60 1 0275_0824 24/08/2018 24/08/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

2,00 0,30 0,000,00

61 1
0229_2901 
0270704039 03/09/2018 03/09/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,73 0,11 0,000,00

62 1 0275_0925 25/09/2018 25/09/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

2,00 0,30 0,000,00

63 1
0229_2901 
0271006100 02/10/2018 02/10/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,28 0,19 0,000,00

64 1 0275_1025 25/10/2018 25/10/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

2,00 0,30 0,000,00

65 1
0229_2901 
0280113655 02/11/2018 02/11/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,92 0,29 0,000,00

66 1 2821_5976 08/11/2018 08/11/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

5,05 0,76 0,000,00

67 1
0229_2901 
0280214993 12/11/2018 12/11/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,96 0,74 0,000,00
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68 1
0229_2901 
0280214993 12/11/2018 12/11/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

223,67 33,55 0,000,00

69 1
0229_2901 
0280214993 14/11/2018 14/11/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,30 0,65 0,000,00

70 1 0275_1123 23/11/2018 23/11/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

2,00 0,30 0,000,00

71 1
DV02018000
0414461

03/12/2018 03/12/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

24,20 3,63 0,000,00

72 1
0229_2901 
0280427659 04/12/2018 04/12/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,28 0,19 0,000,00

73 1 0275_1224 24/12/2018 24/12/2018 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

2,00 0,30 0,000,00

74 1
0229_2901 
0280709549 28/12/2018 28/12/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,28 0,19 0,000,00

75 1 0275_0125 25/01/2019 25/01/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

2,00 0,30 0,000,00

76 1
0229_2901 
0281102500 31/01/2019 31/01/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,92 0,29 0,000,00

77 1
0229_2901 
0281213221 12/02/2019 12/02/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,09 0,16 0,000,00

78 1
0229_2901 
0281213221 12/02/2019 12/02/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

102,37 15,36 0,000,00

79 1
0229_2901 
0281213221 14/02/2019 14/02/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,30 0,65 0,000,00

80 1 0275_0225 25/02/2019 25/02/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

2,00 0,30 0,000,00

81 1
0229_2901 
0290211168 01/03/2019 01/03/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,28 0,19 0,000,00

82 1 0002_7443 11/03/2019 11/03/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

52,60 7,89 0,000,00

83 1 0275_0325 25/03/2019 25/03/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

2,00 0,30 0,000,00

84 1
0229_2901 
0290506984 28/03/2019 28/03/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

9,80 1,47 0,000,00

85 1
0547/8335/
2018

15/05/2018 15/05/2018 6
Generalitat 
de A0811001G

Certificació 
dades entitat 21,85 3,28 0,000,00
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86 1 9180352376 04/06/2018 05/06/2018 3
FNMT-RCM 
Fábrica Q2826004J

Emissió 
certificat 16,94 2,54 0,000,00

87 1 A/8083 21/06/2018 21/06/2018 6
Financial 
Cashback B66923004 Fotocòpies 67,51 10,13 0,000,00

88 1 A/8349 03/12/2018 03/12/2018 6
Financial 
Cashback B66923004 Fotocòpies 1,89 0,28 0,000,00

89 1 27134 08/10/2018 08/10/2018 6
Ferreteria 
Buenavista B58443599

Material 
fungible: 2,65 0,40 0,000,00

90 1 286444 25/10/2018 25/10/2018 6
Albert Font 
Marimon 44023058T

Material 
fungible: 11,48 1,72 0,000,00

91 1 288406 12/11/2018 12/11/2018 6
Albert Font 
Marimon 44023058T

Material 
fungible: 13,09 1,96 0,000,00

92 1 170084 28/11/2018 28/01/2019 2
Brico Eyga 
S.L.

B66964735
Reparacions 
elèctriques 121,60 18,24 0,000,00

93 1 3181 28/02/2019 28/02/2019 6
Financial 
Cashback B66923004 Fotocòpies 6,32 0,95 0,000,00

94 2 6/2018 15/10/2018 19/10/2018 2
Marta San 
Martino 44001752S

Xerrada Els 
orígens del 150,00 150,00 150,00100,00

95 2 2019/033 25/02/2019 19/02/2019 2
TRANSIT 
PROJECTES B59489351

Lloguer CC 
Cotxeres 54,45 54,45 54,45100,00

96 2 00251491 25/02/2019 25/02/2019 6
Sabia 2015 
S.L.

B66423633
Material 
xerrada 25-2-19

2,09 2,09 0,000,00

97 2 1619 26/03/2019 26/03/2019 6
Centre de 
Serveis J64692098 Fotocòpies 3,22 3,22 0,000,00

98 2 003-2486 26/03/2019 26/03/2019 6 Caprabo S.A. A08115032
Material 
xerrada 26-3-19

1,65 1,65 0,000,00

99 2 0000002798 01/04/2019 29/04/2019 2
Universitat 
Autònoma de Q0818002H

Xerrada Adopció 
i escola

150,00 150,00 150,00100,00

100 2 2019/063 01/04/2019 21/03/2019 2
TRANSIT 
PROJECTES B59489351

Lloguer CC 
Cotxeres 19,36 19,36 19,36100,00

101 2 91 30/10/2018 08/11/2018 2
ENRIC VIDAL 
BALLESTER

41002487L
Servei de 
monitoratge per 28,00 28,00 28,00100,00

Afegir* Introduïu les dades al final de la llista
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(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2.Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador 
(3) Aquest import ha d’incloure o no l’IVA en funció de si el beneficiari de la subvenció té la consideració de consumidor final o no. Aquest import ha d'incloure o no l'IRPF segons s'especifiqui a les bases de la 
convocatòria. 
(4) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció.

Document A2. Despeses de personal relacionades amb l'acció o el projecte *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1)

Acreditació 
pagament 
(2)

Cognoms Nom NIF Activitat 
desenvolupada

Mes 
nòmina

Data 
abonament

% 
dedicació

Import brut 
nòmina

Quota 
empresarial

Cost 
Seguretat 
Social

Cost 
IRPF

Import 
imputat a 
l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat 
a la 
subvenció 

Import 
imputat a 
altra 
subvenció

Òrgan 
concedent

1 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Abril 25/04/2018 15,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 158,58 158,58100,00

2 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Maig 25/05/2018 15,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 158,58 158,58100,00

3 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Juny 25/06/2018 15,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 158,58 158,58100,00

4 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Juliol 25/07/2018 15,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 158,58 158,58100,00

5 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Agost 24/08/2018 15,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 158,58 158,58100,00

6 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Setembre 25/09/2018 15,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 158,58 158,58100,00

7 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Octubre 25/10/2018 15,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 158,58 158,58100,00

8 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Novembre 23/11/2018 15,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 158,58 158,58100,00

9 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Desembre 24/12/2018 15,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 158,58 158,58100,00

10 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Gener 25/01/2019 15,00 1.059,19 260,40 51,12 153,93 158,88 158,88100,00

11 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Febrer 25/02/2019 15,00 1.059,19 260,40 51,12 153,93 158,88 158,88100,00

12 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Març 25/03/2019 15,00 1.071,91 263,54 51,73 155,77 160,79 160,79100,00

Afegir* Introduïu les dades al final de la llista



Compte justificatiu - Subvencions per a associacions de famílies acollidores o adoptives i associacions de persones que han estat 
acollides o adoptades
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(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2.Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador. 
(3) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció.

Document A3. Dietes *

Núm. 
ordre

Núm. de 
referència

Data de la 
dieta

Data 
pagament

Acreditació 
pagament 
(1)

Nom o raó social del 
perceptor NIF Concepte 

dieta
Motiu de la 
dieta Import total Import imputat 

a l'acció (2)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció

Import imputat 
a altra 
subvenció

Òrgan concedent

1

Afegir* Introduïu les dades al final de la llista

(1) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2 Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador 
(2) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció.

Document A4. Assegurances *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa (1) 

Acreditació 
pagament 
(2)

Núm. de la 
pòlissa

Data de la 
pòlissa

Data 
pagament

Raó 
social NIF Concepte 

assegurança
Nombre 
assegurats

Data inici 
període 
cobertura

Data fi 
període 
cobertura

Import total
Import 
imputat a 
l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% 
imputat 
a la 
subven
ció

Import 
imputat a 
altra 
subvenció

Òrgan 
concedent

1 1 2
BGDT00169
9

16/02/2019 22/02/2019
ARÇ 
Corredor F58302001

Responsabi
litat 1 16/02/2019 16/02/2020 288,52 43,28 0,000,00

Afegir* Introduïu les dades al final de la llista

(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2 Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador. 
(3) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció. 



Compte justificatiu - Subvencions per a associacions de famílies acollidores o adoptives i associacions de persones que han estat 
acollides o adoptades
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Desviació pressupostaria

Pressupost a justificar 3.727,18 €

Pressupost justificat 3.667,46 €

% No Justificat (*) 1,60

(*)  Recordeu que aquests imports han de coincidir amb els imports inclosos en el document de liquidació de l'activitat.

Netejar Plana Anterior Següent



Amics del Infants del Marroc - IMA

Divulgació de recursos educatius i orientació i diàleg sobre problemàtiques educatives que afecten les famílies associades

Nom de l'associació:

Nom de l'activitat: 

Liquidació del pressupost de l’activitat , per a l’any 2017ny 2018 Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 173,78 € 28,93 €

Total Ingressos propis (A.1) 173,78 € 28,93 €

A.2 Subvencions a l’explotació

A.2.1 Subvencions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció:    

a) 2.067,02 € 1.867,02 €

b)

c)

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals 320,00 € 320,00 €

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals

Altres subvencions

Ingresos en espècie

Total Subvencions a l’explotació (A.2) 2.387,02 € 2.187,02 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 2.560,80 € 2.215,95 € -13,47%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 1.465,27 € 1.427,22 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari)

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 75,17 € 80,24 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 175,46 € 188,01 €

Despeses de béns consumibles 16,45 € 0,00 €

Despeses de compres i consums 145,59 € 0,00 €

Despeses de serveis externs 406,00 € 178,00 €

Altres despeses d’assegurances específicament relacionades amb l’acció, 

Altres (cal especificar el concepte):

Total despeses directes (B.1) 2.283,94 € 1.873,47 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles 0,00 € 10,41 €

Despeses d’administració i gestió 236,82 € 103,47 €

Despeses de lloguer 

Despeses d’assegurances

Impostos directes i tributs

Contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor

Despeses de compres i consums

Despeses de serveis externs 0,00 € 145,20 €

Altres (cal especificar el concepte):

Total despeses indirectes (B.2) 236,82 € 259,08 €

% Despeses indirectes 9,39 12,15

B.3 Despeses no subvencionables 2.520,76 € 2.132,55 €

2.520,76 € 2.132,55 €

Comissions i pèrdues de canvi 37,67 € 79,32 €

Despeses d’observatoris, estudis, publicacions i organització i realització tornejos esportius

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari) 2,37 € 4,08 €

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 40,04 € 83,40 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 2.560,80 € 2.215,95 € -13,47%

(*) Ha de coincidir amb el Pressupost presentat amb la sol·licitud o el reformulat).

Despeses de pòlisses d’assegurances i malaltia i responsabilitat civil del personal que participi en les accions 

(Despeses no subvencionables tot i que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada per ser 



Amics del Infants del Marroc - IMA

Divulgació de recursos educatius i orientació i diàleg sobre problemàtiques educatives que afecten les famílies associades

Nom de l'associació:

Nom de l'activitat: 

Liquidació del pressupost de l’activitat , per a l’any 2017ny 2019 Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 276,95 € 362,08 €

Total Ingressos propis (A.1) 276,95 € 362,08 €

A.2 Subvencions a l’explotació

A.2.1 Subvencions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció:    

a) 889,43 € 1.089,43 €

b)

c)

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals

Altres subvencions

Ingresos en espècie

Total Subvencions a l’explotació (A.2) 889,43 € 1.089,43 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 1.166,38 € 1.451,51 € 24,45%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 652,71 € 478,55 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari)

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 23,22 € 26,65 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 59,65 € 138,16 €

Despeses de béns consumibles 16,45 € 3,22 €

Despeses de compres i consums 0,00 € 3,74 €

Despeses de serveis externs 200,00 € 569,88 €

Altres despeses d’assegurances específicament relacionades amb l’acció, 

Altres (cal especificar el concepte):

Total despeses directes (B.1) 952,03 € 1.220,20 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles 0,00 € 0,95 €

Despeses d’administració i gestió 132,64 € 33,03 €

Despeses de lloguer 

Despeses d’assegurances 0,00 € 43,28 €

Impostos directes i tributs

Contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor

Despeses de compres i consums

Despeses de serveis externs 0,00 € 108,90 €

Altres (cal especificar el concepte):

Total despeses indirectes (B.2) 132,64 € 186,16 €

% Despeses indirectes 12,23 13,24

B.3 Despeses no subvencionables 1.084,67 € 1.406,36 €

1.084,67 € 1.406,36 €

Comissions i pèrdues de canvi 11,71 € 26,91 €

Despeses d’observatoris, estudis, publicacions i organització i realització tornejos esportius

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari) 70,00 € 18,24 €

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 81,71 € 45,15 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 1.166,38 € 1.451,51 € 24,45%

(*) Ha de coincidir amb el Pressupost presentat amb la sol·licitud o el reformulat).

Despeses de pòlisses d’assegurances i malaltia i responsabilitat civil del personal que participi en les accions 

(Despeses no subvencionables tot i que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada per ser 



Relació dels altres ingressos o subvencions que financen 
les activitats subvencionades per l’ICAA 

 
 

 
Activitat subvencionada per l’ICAA Procedència altres ingressos Import 

Divulgació de recursos educatius i 
orientació i diàleg sobre 
problemàtiques educatives que 
afecten les famílies associades 

Ajuntament de Barcelona. Subvencions per a dur a terme 
projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2018. 
Projecte: “Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de 
l'entitat” 

320,00 

Ingressos propis d’IMA (quotes famílies associades) 391,01 

 
 
 
En el compte justificatiu presentat per a la justificació de les subvencions, en l’apartat “Import imputat a altra 
subvenció”, es fa constar per a cada despesa la quantia exacta imputada parcialment a altres subvencions. 
L’òrgan concedent s’identifica mitjançant les següents abreviacions que corresponen a les subvencions que 
es detallen a continuació: 
 

Abreviació 
Òrgan concedent i convocatòria de 

subvenció 
Activitat o projecte subvencionat 

Import total 
subvenció 

Aj. 
Barcelona 

Ajuntament de Barcelona. Subvencions per 
a dur a terme projectes, activitats i serveis 
de districte i de ciutat per a l'any 2018 

Organització i desenvolupament 
d'activitats pròpies de l'entitat 

2.000,00 

 
 


