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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: Realització d’activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament 
d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc 
 
 
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 per a la dotació de recursos en l’àmbit de 
la recerca i la comprensió dels orígens i les primeres vivències dels infants adoptats en el país d’origen. El projecte 
s’ha centrat especialment en les causes de l’abandonament d’infants al Marroc i les experiències viscudes per 
aquests infants durant el seu procés d’institucionalització. També s’han desenvolupat accions d’informació sobre les 
iniciatives que actualment es duen a terme al Marroc per fer front a aquestes problemàtiques, en algunes de les quals 
hi participa IMA a través dels projectes de cooperació que desenvolupa amb entitats marroquines. 
La dotació d’aquests recursos facilita a les famílies eines per aproximar-se a l’elaboració d’un discurs sobre els 
orígens dels infants abandonats, un pas fonamental en la construcció de la seva identitat, i per abordar les 
incerteses, temors i dubtes que molt cops comporta el procés de cerca dels orígens, tant per a la persona adoptada 
com per al seu entorn familiar. 
El projecte s’ha estructurat en quatre tipus d’actuacions: 
• Difusió i projecció pública de documentals i/o pel·lícules centrades en les problemàtiques de l’abandonament 

d’infants i la discriminació de les mares solteres al Marroc 
• Assistència d’IMA a Fires d’entitats 
• Xerrades i debats sobre l’abandonament d’infants, la discriminació de les mares solteres al Marroc i les iniciatives 

que es realitzen per a fer front a aquestes problemàtiques 
• Difusió d’informacions a través dels mitjans de comunicació d’IMA sobre la situació de la infància abandonada i 

les desigualtats de gènere al Marroc i dels recursos disponibles per encarar aquestes problemàtiques, i promoció 
del diàleg i l’intercanvi de coneixements. 

La difusió i projecció pública de pel·lícules s’ha centrat en la projecció del documental “Madres invisibles” (2016), del 
director Lorenzo Benítez, que mostra el cas real d’una mare soltera, rebutjada per la seva família, que és acollida en 
una associació d’ajuda a les mares solteres de Tànger, on acaba treballant com a educadora de salut reproductiva i 
sexual mentre s’ocupa del seu fill. El documental és un fidel reflex de la dramàtica situació d’exclusió social i 
institucional que pateixen les mares solteres al Marroc. 
L’assistència de l’associació a fires d’entitats d’àmbit local és una nova línia d’actuació que IMA ha posat en marxa 
l’any 2018. Aquesta actuació no estava prevista en el projecte presentat inicialment, però substitueix la realització 
d’exposicions fotogràfiques amb textos explicatius sobre la situació que es dona al Marroc en relació a 
l’abandonament d’infants, la seva institucionalització, la discriminació social de les mares solteres i les iniciatives que 
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s’estan duent a terme al Marroc per a fer front a aquestes problemàtiques. La realització de les exposicions previstes 
s’ha hagut de posposar fins al mes de març de 2020 per problemes de disponibilitat per part de les associacions 
marroquines que han de facilitar el material per a l’exposició i assistir a la seva inauguració (principalment Association 
Solidarité Féminine i INSAF de Casablanca i 100% Mamans de Tànger, entitats que duen a terme projectes per a 
l’acollida, l’acompanyament, la formació professional i la inserció laboral de mares solteres al Marroc). 
L’assistència d’IMA a fires d’entitats té el mateix objectiu que la realització de les exposicions previstes inicialment: la 
sensibilització de la població catalana sobre la situació de les mares solteres i la infància abandonada al Marroc. 
Aquesta activitat té també l’objectiu de donar a conèixer l’entitat i les activitats que desenvolupa entre la població, el 
sector associatiu i l’administració local, principalment en els municipis on es realitzen altres activitats per part d’IMA i 
on resideixen persones associades a l’entitat. El major coneixement de l’associació en aquests municipis generarà 
una major assistència i implicació de la població en la resta d’activitats desenvolupades per IMA. Per aquesta raó, 
l’assistència a fires d’entitats és una activitat que s’adreça al públic en general, però es posa una especial atenció a la 
difusió i promoció de l’assistència entre el col·lectiu de famílies amb infants adoptats al Marroc. 
La realització de xerrades i debats sobre l’abandonament d’infants, la discriminació de les mares solteres al Marroc i 
les iniciatives que es realitzen per a fer front a aquestes problemàtiques és una activitat que també ha patit canvis 
respecte al projecte inicial. Aquestes xerrades estaven previstes amb la presència de persones expertes i vinculades 
amb l’acollida d’infants abandonats i mares solteres a nivell marroquí. Es contemplava específicament la presència 
de persones responsables del projecte que està desenvolupant l’Association Solidarité Féminine a Casablanca. A 
causa dels problemes de disponibilitat per part del personal directiu d’aquesta associació, les xerrades previstes que 
s’havien de desenvolupar en coincidència amb les exposicions fotogràfiques (en els mateixos espais i en les 
mateixes dates) s’han substituït per xerrades i debats sobre les mateixes temàtiques realitzades per personal d’IMA. 
Aquestes xerrades han tingut lloc en municipis en els quals IMA té una implantació significativa i on realitza altres 
activitats. L’objectiu de les xerrades realitzades (sensibilitzar la població catalana, el sector associatiu i l’administració 
local sobre la situació de les mares solteres i la infància abandonada al Marroc) coincideix amb el de les xerrades 
previstes inicialment. 
La difusió a través dels canals de comunicació d’IMA d’informacions sobre la infància abandonada i les desigualtats 
de gènere al Marroc i dels recursos disponibles per fer front a aquestes problemàtiques s’ha efectuat mitjançant la 
divulgació de missatges generats per institucions i altres 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 coneixement dels orígens dels infants 
adoptats al Marroc i el tractament integral dels processos de cerca d’orígens. 
En el projecte presentat inicialment s’incloïa la traducció i difusió del document “Le Maroc des mères célibataires”, 
elaborat per INSAF amb el suport de l’ONU-Dones. Aquesta traducció no s’ha efectuat, ja que la presentació de 
l’edició en català estava prevista en el marc dels actes que es preveia realitzar juntament amb les exposicions 
fotogràfiques. 
Totes les activitats realitzades en aquest projecte han estat gratuïtes. 
En l’apartat c (Indicació dels resultats obtinguts) es presenten els resultats dels indicadors de realització prèviament 
establerts (alguns d’ells adaptats als canvis en l’execució del projecte esmentats anteriorment) i s’obté un grau 
d’assoliment en relació als resultats esperats del 99% per a les projeccions del documental “Madres invisibles”, del 
33% per a l’assistència a Fires d’entitats, del 92% per a les xerrades/debat i del 112% per a la difusió d’informacions 
sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc a través dels canals de 
comunicació d’IMA. En conjunt, el nivell d’assoliment dels resultats esperats del projecte ha estat del 84%. 
Les activitats han tingut un impacte clarament positiu sobre la capacitació dels col·lectius destinataris. Pel que fa a 
les famílies adoptives, la seva participació ha repercutit en un augment de les seves capacitats i habilitats per a 
conèixer i elaborar un discurs sobre els orígens dels infants abandonats i per a valorar les conseqüències que 
aquests orígens poden tenir en el seu desenvolupament posterior. En definitiva, s’ha dotat les famílies d’eines i 
recursos per portar a terme una millor integració dels infants en el seu entorn, per afrontar les situacions de crisi que 
es puguin donar en la convivència i per acompanyar-les en el creixement de la relació entre l'infant adoptat i la 
família. 
Pel que fa als infants i adolescents adoptats, s’ha potenciat la construcció de la seva identitat i les seves capacitats, 
acompanyant-los en el seu creixement personal i en la creació d’una entitat adoptiva positiva, així com la seva 
habilitat i disposició d’inserir-se constructivament en la realitat social en la qual vivim. 
Les activitats realitzades, l’intercanvi de vivències i experiències i els debats que s’han generat han contribuït a 
promoure la relació entre famílies adoptives, no només les famílies que formen part d’IMA, sinó també altres famílies 
adoptives. En aquest sentit, les activitats no s’han adreçat exclusivament a les persones associades a IMA, sinó que 
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 d’altres entitats, el desenvolupament de les activitats en 
espais d’accés públic i la gratuïtat de les activitats tant per a les persones associades com per a les no associades. 
Gràcies a la difusió i promoció de les activitats desenvolupades a través dels canals de comunicació d’IMA i d’altres 
entitats i a la realització d’activitats adreçades a la població en general i al sector associatiu, el projecte ha contribuït 
a incrementar el coneixement i l’interès per l’entitat entre la població en general, així com a augmentar la 
sensibilització social sobre la situació de la infància abandonada al Marroc i les causes que la provoquen, 
especialment la greu discriminació que pateixen les mares solteres. El major coneixement de les desigualtats entre 
dones i homes existents al Marroc i de les iniciatives i recursos que actualment es duen a terme per fer front a 
aquestes situacions, així com de les conseqüències que aquestes desigualtats de gènere tenen en la nostra societat, 
ha contribuït a millorar la formació de les famílies adoptives i la població en general des d’una perspectiva de gènere. 
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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, per tal d’acompanyar el creixement de la relació entre l'infant adoptat i la família i el creixement personal 
de les persones adoptades i la creació d'una entitat adoptiva positiva. Aquest objectiu s’ha assolit mitjançant la 
dotació d’estratègies i recursos adequats per enfrontar diferents problemàtiques i l’intercanvi d’experiències i la 
resolució de dubtes mitjançant el treball en grup. 
 

b) Indicació de les activitats realitzades. 
 
Durant el període 1/1/2018 a 31/3/2019 s’han organitzat les següents activitats: 
 
b1) Projeccions del documental “Madres invisibles” 
 
• Projecció a la sala polivalent de l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa (carrer Sant Pere, 46, 

de Terrassa) 
Data: dimarts 18 de desembre de 2018 
Durada: 2,5 hores (67 minuts de durada del documental) 
La sala on es va efectuar l’activitat disposa de les infraestructures i capacitat necessàries per a la seva realització. 
Després de la projecció es va efectuar un debat amb la participació de Lorenzo Benítez, director del documental, i 
Josep Sanllehí, vocal de projectes a la Junta d’IMA i resident a Terrassa, sobre la pel·lícula i les problemàtiques 
de l’abandonament d’infants i la situació de les mares solteres al Marroc. 
Es va efectuar una campanya de difusió de la projecció a través dels canals de comunicació de les següents 
entitats i mitjans de comunicació: 
- Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa 
- Diari de Terrassa. Entrevista a Lorenzo Benítez, director del documental 
- Terrassa en la mira (blogspot) 
- Ajuntament de Terrassa 

• A partir del mes d’abril de 2018, IMA ha obert un servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental 
“Madres invisibles” (en CD), que s’ofereix als membres de les famílies associades i simpatitzants de l’entitat. 

 
b2) Assistència d’IMA a Fires d’entitats 
 
• Fira d’entitats de la Festa Major Solidària de Terrassa 

Data: diumenge 1 de juliol de 2018 
Lloc de realització: Rambla d’Ègara - Parc dels Catalans, de Terrassa 
Durada: 4 h 
L’objectiu de la Festa Major Solidària de Terrassa és donar a conèixer la tasca que les entitats realitzen amb 
l'objectiu de millorar la situació de països empobrits i les problemàtiques que provoquen les desigualtats al món. 
Per a l’assistència a la Fira, IMA va editar 500 fulletons i dos roll-up amb informació sobre la situació de les mares 
solteres i la infància abandonada al Marroc, així com 45 bosses de tela i 143 bolígrafs amb l’anagrama d’IMA. 
Fruit de la venda de productes de merchandising es van ingressar 55 € per a finançar el projecte. 
El dia 11 de juliol de 2018 IMA també va assistir a l’acte d’agraïment de l’alcalde de Terrassa a les entitats 
participants a la Fira d’entitats solidàries. 

 
b3) Xerrades i debats 
 
• Xerrada a la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui 

Data: dimarts 10 de juliol de 2018 
Lloc de realització: Cases dels Mestres (c. Mestre Gregori Montserrat, 4, de Caldes de Montbui) 
Durada: 2 h 
Ponents: Josep Sanllehí (vocal de projectes a la Junta d’IMA), Carles Obradors (tresorer d’IMA i resident a Caldes 
de Montbui) i Sara Alvarez (secretària tècnica d’IMA) 
La Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui, de la qual IMA forma part des del 
2017, és un espai de diàleg, de reflexió i de coordinació entre entitats socials i ciutadania promogut per 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui. El seu objectiu és reflexionar sobre conceptes universals que intervenen en la 
lluita contra les desigualtats i a favor de la dignitat de totes les persones. 
Els representats d’IMA van exposar la problemàtica de la discriminació de les mares solteres al Marroc i les 
conseqüències que aquesta situació té sobre l’abandonament d’infants en aquest país. També van exposar 
alguns dels projectes que desenvolupen les entitats marroquines del tercer sector en aquest àmbit (Association 
Solidarité Féminine, INSAF i 100% Mamans). En finalitzar la xerrada es va efectuar un debat obert entre el públic 
assistent. 
A la reunió hi van assistir representats de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i de les entitats Caldes Solidària, 
Càritas, església evangèlica George Lawrence, Creu Roja, CC ONG Ajuda al desenvolupament, Rotary Caldes 
de Montbui Cingles de Bertí i Amnistia Internacional, així com veïns i veïnes de Caldes de Montbui a títol 
personal. 

• Participació en el Col·loqui sobre la realitat de la infància a Àfrica en comparació a la realitat de la nostra infància 
Data: dijous 4 d’octubre de 2018 
Lloc de realització: Casal Pere Quart (Rambla, 69, de Sabadell) 
Durada: 2 h 
Moderadora: Katrina Cárdenas (Fundació Main) 
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Ponents per part d’IMA: Josep Sanllehí (vocal de projectes a la Junta d’IMA) i Sara Alvarez (secretària tècnica 
d’IMA) 
El col·loqui, organitzat per la Fundació Main, es va desenvolupar en el marc de les activitats de la fira Mescla’t 
2018 de Sabadell, una fira que té l’objectiu d’establir un punt de trobada i de treball per entitats, alhora que un 
espai de difusió per aquestes. La seva programació es centra en la defensa dels drets de les persones i reivindica 
els valors de la diversitat i la convivència davant del racisme, la xenofòbia, l’homofòbia o qualsevol forma de 
discriminació. 
En el col·loqui es van analitzar diferents perspectives de la infància a l’Àfrica i es va debatre els aprenentatges 
que es poden extreure d’algunes experiències i els objectius d’aquestes actuacions. IMA va centrar la seva 
intervenció en la realitat de la infància al Marroc a partir de la seva experiència associativa, tot posant de manifest 
que aquesta realitat no pot deslligar-se de la situació discriminatòria que pateixen les mares solteres al Marroc. 
Així mateix es van exposar els principals trets del projecte que du a terme l’Association Solidarité Féminine a 
Casablanca. 

• Xerrada a la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui 
Data: dilluns 19 de novembre de 2018 
Lloc de realització: Cases dels Mestres (c. Mestre Gregori Montserrat, 4, de Caldes de Montbui) 
Durada: 2 h 
Ponents: Carles Obradors (tresorer d’IMA i resident a Caldes de Montbui) i Sara Alvarez (secretària tècnica 
d’IMA) 
Els representats d’IMA van exposar els resultats obtinguts mitjançant el projecte d’acompanyament, formació i 
inserció sociolaboral de mares solteres que ha desenvolupat l’Association Solidarité Féminine a Casablanca. 
També van exposar els objectius del projecte “Mares en línia”, una webradio que ha posat en marxa l’associació 
100% Mamans a Tànger i que permet a les mares solteres reapropiar-se de la paraula en l’espai públic, 
sensibilitzar els actors locals sobre la seva exclusió i fer visibles les seves reivindicacions. En finalitzar la xerrada 
es va efectuar un debat obert entre el públic assistent. 
A la reunió hi van assistir representats de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i de les entitats Càritas, Creu Roja, 
església evangèlica George Lawrence, Ateneu Centre Democràtic i Rotary Club Caldes de Montbui-Cingles de 
Bertí, així com veïns i veïnes de Caldes de Montbui a títol personal. 

 
Per a cada una de les activitats desenvolupades (projeccions del documental “Madres invisibles”, assistència a Fires 
d’entitats i xerrades/debat) 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 
 
b4) Difusió d’informacions sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc 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 i documents procedents d’entitats de reconegut prestigi (UNICEF, 
ONU-Dones, associacions marroquines de suport a les mares solteres i els seus infants, associacions marroquines 
que gestionen orfenats, institucions públiques, etc.) i articles de premsa i de publicacions especialitzades. S’ha 
facilitat informació sobre tot tipus de recursos: estudis, monografies, articles, reflexions, comunicats, xerrades i 
conferències que elaboren o efectuen aquestes entitats. En tots els casos els missatges s’han seleccionat en funció 
del nivell de fiabilitat de la informació i tenen per objectiu sensibilitzar la població sobre aquesta situació i 
proporcionar eines, pautes i suport a les famílies que han adoptat infants al Marroc per afavorir el coneixement entorn 
dels orígens d’aquests infants i el tractament integral dels processos de cerca d’orígens. 
 

c) Indicació dels resultats obtinguts. 
 
Per a cada indicador, s’indiquen els resultats obtinguts en relació als resultats esperats. 
 
c1) Projeccions del documental “Madres invisibles” 
 
1. Realització de les projeccions previstes (1 projecció) 

• Nombre de projeccions realitzades: 1 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

2.  Augmentar el nombre de persones assistents (superar 40 persones/projecció) 
• Nombre de persones assistents (per gènere): 14 persones (50% dones, 50% homes) 

Assoliment del resultat esperat: 35% 
3. Augmentar el nombre de persones assistents associades a IMA fins a un mínim del 20% dels participants 

• Nombre de persones assistents associades a IMA (per gènere): 4 persones associades, 29% dels assistents 
(75% dones, 25% homes) 
Assoliment del resultat esperat: 143% 

4. Augmentar el nombre de persones assistents associades a IMA membres de famílies monomarentals fins al 30-
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40% dels participants 
S’ha desestimat el càlcul de l’indicador “Nombre de persones assistents associades a IMA membres de famílies 
monomarentals” a causa de la necessitat de protecció de les dades personals de les persones assistents. 
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 associades a IMA” 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 no s’efectua 
per a les projeccions del documental “Madres invisibles”, per la qual cosa no es disposa de dades per al càlcul 
dels indicadors associats a aquest resultat. 
No es calcula l’assoliment del resultat esperat. 

7. Assolir un nombre de sol·licituds de préstec de còpies del documental “Madres invisibles” superior a 5 persones 
• Nombre de persones de persones que sol·liciten còpies del documenta: 7 persones 

Assoliment del resultat esperat: 117% 
 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment del resultat esperat per als 4 indicadors disponibles sobre les projeccions 
del documental “Madres invisibles”, s’obté un grau d’assoliment general de l’activitat en relació als objectius 
establerts del 99%. 
 
c2) Assistència d’IMA a Fires d’entitats 
 
En no estar prevista aquesta activitat en el projecte presentat inicialment, no es van preveure indicadors de 
realització específics per a ella. Per aquesta raó s’adapten els indicadors establerts per a l’activitat plantejada en el 
projecte inicial “Realització d’exposicions fotogràfiques”, a la qual substitueix la nova activitat “Assistència a fires 
d’entitats”, mantenint els resultats esperats pel que fa al nombre d’activitats realitzades. 
1. Assistència d’IMA a Fires d’entitats (en el projecte inicial es preveia la realització de 3 exposicions) 

• Nombre de fires d’entitats a les quals s’ha assistit: 1 
Assoliment del resultat esperat: 33% 

 
c3) Xerrades i debats 
 
1. Realització de les xerrades/debat previstes (2 xerrades/debat) 

• Nombre de xerrades/debat realitzades: 3 
Assoliment del resultat esperat: 150% 

2. Assolir un nombre de persones assistents que superi les 30 persones/xerrada 
• Nombre de persones assistents (per gènere) 

- 1a xerrada: 22 persones (36% dones, 64% homes) 
- 2a xerrada: 15 persones (60% dones, 40% homes) 
- 3a xerrada: 19 persones (53% dones, 47% homes) 
Assoliment del resultat esperat: 62% 

3. Assolir un nombre de persones assistents associades a IMA del 20% dels participants com a mínim 
• Nombre de persones assistents associades a IMA (per gènere) 

- 1a xerrada: 3 persones associades, 14% (33% dones, 67% homes) 
- 2a xerrada: 2 persones associades, 13% (50% dones, 50% homes) 
- 3a xerrada: 2 persones associades, 11% (50% dones, 50% homes) 
Assoliment del resultat esperat: 63% 

4. Augmentar el nombre de persones assistents associades a IMA membres de famílies monomarentals fins al 30-
40% dels participants 
S’ha desestimat el càlcul de l’indicador “Nombre de persones assistents associades a IMA membres de famílies 
monomarentals” a causa de la necessitat de protecció de les dades personals de les persones assistents. 
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 associades a IMA” 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 no s’efectua 
per a les xerrades-debat incloses en aquest projecte, per la qual cosa no es disposa de dades per al càlcul dels 
indicadors associats a aquest resultat. 
No es calcula l’assoliment del resultat esperat. 

 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment del resultat esperat per als 3 indicadors disponibles, s’obté un grau 
d’assoliment general de l’activitat en relació als objectius establerts del 92%. 
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c4) Difusió d’informacions sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc a través 
dels canals de comunicació d’IMA 
 
1. Augmentar el nombre de missatges emesos generats per altres entitats: superar 75 missatges/any 

• Nombre de missatges emesos generats per altres entitats: 201 missatges emesos l’any 2018 (no es disposa 
encara de les dades per al 1r trimestre del 2019) 
Assoliment del resultat esperat: 268% 

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: 6 missatges emesos 

l’any 2018 (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 40 missatges/any 
• Nombre de missatges generats per IMA: 36 missatges emesos l’any 2018 (no es disposa encara de les dades 

per al 1r trimestre del 2019) 
Assoliment del resultat esperat: 90% 

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: 367 (1,55 valoracions/missatge emès) 
• Nombre de comparticions dels missatges emesos: 121 (0,51 comparticions/missatge emès) 
• Nombre de comentaris emesos per persones destinatàries dels missatges: 7 comentaris 
• Nombre de respostes d’IMA als comentaris: 3 respostes 

No es calcula l’assoliment del resultat esperat, ja que no es disposa de dades per a l’any anterior. 
6. Realitzar les traduccions de documents previstes (1 document) i la seva tramesa a la totalitat de persones 

associades i interessades en l’entitat 
• Nombre de documents traduïts: 0 
• Nombre de persones que reben el document traduït: 0 

Assoliment del resultat esperat: 0% 
7. 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 5 indicadors disponibles, s’obté un grau 
d’assoliment general de l’activitat en relació als objectius establerts del 112%. 
 
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. 
 

 
 

 

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 - Activitats d'informació i 

Import atorgat 

3.752,17 €

Import a justificar 

7.595,39 €

Import imputat 
a l'acció

6.886,19 €

Import imputat 
a la subvenció
3.752,17 €

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 34,81 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 34,81 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 34,81 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 34,81 0,000,00

5 2
00.26.52.1
13424

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

139,25 34,81 0,000,00

6 2
00.39.01.6
47756

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

139,25 34,81 0,000,00

7 2
00.32.39.0
91230

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

139,25 34,81 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 34,81 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 34,81 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 35,74 0,000,00

11 2
00.53.34.1
50851

25/01/2018 25/01/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
febrer 2019

142,97 35,74 0,000,00

12 2
00.40.21.8
10653

26/02/2018 26/02/2018 2 AFNE G63304208
Lloguer local 
març 2019

142,97 35,74 0,000,00

13 2
CI09095943
34

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

Telèfon abril 
2018

60,00 15,00 0,000,00 49,62 Aj. Barcelona
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pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)
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l'acció (4)
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imputat a la 
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% imputat a 
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Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

14 2
CI09102293
50

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

Telèfon maig 
2018

61,90 15,48 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 14,75 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 14,75 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 14,75 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 14,75 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 14,75 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 14,75 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 14,75 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 14,84 0,000,00

23 2
ZI19-00066
8477

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

Telèfon febrer 
2019

58,35 14,59 0,000,00

24 2
ZI19-00105
1398

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

Telèfon març 
2019

60,02 15,01 0,000,00

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

F08638322
Gestoria abril 
2018

72,36 18,09 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 18,09 0,000,00

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

F08638322
Gestoria juny 
2018

72,36 18,09 0,000,00

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

F08638322
Gestoria juliol 
2018

72,36 18,09 0,000,00

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

F08638322
Gestoria agost 
2018

72,36 18,09 0,000,00

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

F08638322
Gestoria 
setembre 2018

72,36 18,09 0,000,00

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

F08638322
Gestoria 
octubre 2018

72,36 18,09 0,000,00
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altra subvenció

Òrgan 
concedent

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

F08638322
Gestoria 
novembre 2018

72,36 18,09 0,000,00

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

F08638322
Gestoria 
desembre 2018

72,36 18,09 0,000,00

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

F08638322
Gestoria gener 
2019

73,39 18,35 0,000,00

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

F08638322
Gestoria febrer 
2019

73,39 18,35 0,000,00

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

F08638322
Gestoria març 
2019

73,39 18,35 0,000,00

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

G65943664
Gestió i 
tractament de 968,00 242,00 0,000,00

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

G65943664
Gestió i 
tractament de 726,00 181,50 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 0,000,00

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

G62170188
Col·laboració 
gestió 332,75 66,55 0,000,00

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

G62170188
Col·laboració 
gestió 332,75 66,55 0,000,00

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

Coordinació 
equip gener 677,60 20,33 0,000,00

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

Coordinació 
equip febrer 756,25 22,69 0,000,00

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

Coordinació 
equip març 2019

768,35 23,05 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

0,60 0,15 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,09 0,27 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

0,60 0,15 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,73 0,18 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,73 0,18 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 18,51 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,30 1,08 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

0,60 0,15 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,73 0,18 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

2,00 0,50 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

52,60 13,15 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,09 0,27 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,09 0,27 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

105,63 26,41 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,30 1,08 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

2,00 0,50 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

0,73 0,18 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

2,00 0,50 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,28 0,32 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

2,00 0,50 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,92 0,48 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

5,05 1,26 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,96 1,24 0,000,00
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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

68 1
0229_2901 
0280214993 12/11/2018 12/11/2018 1

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

223,67 55,92 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,30 1,08 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

2,00 0,50 0,000,00

71 1
DV02018000
0414461

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

Comissions 
bancàries

24,20 6,05 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,28 0,32 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

2,00 0,50 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,28 0,32 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

2,00 0,50 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,92 0,48 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,09 0,27 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

102,37 25,59 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,30 1,08 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

2,00 0,50 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,28 0,32 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

52,60 13,15 0,000,00

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

Comissions 
bancàries

2,00 0,50 0,000,00

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

Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

9,80 2,45 0,000,00

85 1
0547/8335/
2018

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

Certificació 
dades entitat 21,85 5,46 0,000,00
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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

86 1 9180352376 04/06/2018 05/06/2018 3
FNMT-RCM 
Fábrica Q2826004J

Emissió 
certificat 16,94 4,24 0,000,00

87 2 A/8083 21/06/2018 21/06/2018 6
Financial 
Cashback B66923004 Fotocòpies 67,51 16,88 0,000,00

88 2 A/8349 03/12/2018 03/12/2018 6
Financial 
Cashback B66923004 Fotocòpies 1,89 0,47 0,000,00

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

Material 
fungible: 2,65 0,66 0,000,00

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

Material 
fungible: 11,48 2,87 0,000,00

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

Material 
fungible: 13,09 3,27 0,000,00

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

B66964735
Reparacions 
elèctriques 121,60 30,40 0,000,00

93 2 3181 28/02/1919 28/02/1919 6
Financial 
Cashback B66923004 Fotocòpies 6,32 1,58 0,000,00

94 2 34662 28/06/2018 02/07/0218 2
ECO TROFEO 
SA

A64933187
Material 
difusió

322,22 322,22 0,000,00

95 2 1 000321 29/06/2018 04/07/2018 2 ESTAMPER SL B60730108
Material 
difusió

260,15 260,15 0,000,00

96 2 1-IMA 18/10/2018 17/10/2018 6 RACC Travel B65365975
Despeses 
diverses 163,41 163,41 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) 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
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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 25,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 359,44 359,44100,00

2 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Maig 25/05/2018 25,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 359,44 359,44100,00

3 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Juny 25/06/2018 25,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 359,44 359,44100,00

4 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Juliol 25/07/2018 25,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 359,44 359,44100,00

5 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Agost 24/08/2018 25,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 359,44 359,44100,00

6 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Setembre 25/09/2018 25,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 359,44 359,44100,00

7 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Octubre 25/10/2018 25,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 359,44 359,44100,00

8 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Novembre 23/11/2018 25,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 359,44 359,44100,00

9 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Desembre 24/12/2018 25,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 359,44 359,44100,00

10 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Gener 25/01/2019 25,00 1.059,19 260,40 51,12 153,93 360,12 360,12100,00

11 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Febrer 25/02/2019 25,00 1.059,19 260,40 51,12 153,93 360,12 157,0943,62

12 2 2
ALVAREZ 
MILLAN

SARA 44000862E
Organització 
i execució Març 25/03/2019 25,00 1.071,91 263,54 51,73 155,77 364,45 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.

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
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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 2 2
BGDT00169
9

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

Responsabi
litat 1 16/02/2019 16/02/2020 288,52 72,13 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. 

Desviació pressupostaria

Pressupost a justificar 7.595,39 €

Pressupost justificat 6.886,19 €

% No Justificat (*) 9,34

(*)  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

Realització d’activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc

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 44,71 € 2.865,83 €

Total Ingressos propis (A.1) 44,71 € 2.865,83 €

A.2 Subvencions a l’explotació

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

a) 1.192,79 € 1.892,79 €

b)

c)

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals 240,00 € 240,00 €

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals

Altres subvencions

Ingresos en espècie

Total Subvencions a l’explotació (A.2) 1.432,79 € 2.132,79 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 1.477,50 € 4.998,62 € 238,32%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 861,08 € 3.234,96 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 160,00 € 163,41 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 42,96 € 133,73 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 100,26 € 313,29 €

Despeses de béns consumibles 9,40 € 0,00 €

Despeses de compres i consums 145,59 € 582,37 €

Despeses de serveis externs

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

Altres (cal especificar el concepte):

Total despeses directes (B.1) 1.319,29 € 4.427,76 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles 0,00 € 17,35 €

Despeses d’administració i gestió 135,33 € 172,51 €

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 € 242,00 €

Altres (cal especificar el concepte):

Total despeses indirectes (B.2) 135,33 € 431,86 €

% Despeses indirectes 9,30 8,89

B.3 Despeses no subvencionables 1.454,62 € 4.859,62 €

1.454,62 € 4.859,62 €

Comissions i pèrdues de canvi 21,52 € 132,20 €

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

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari) 1,36 € 6,80 €

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 22,88 € 139,00 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 1.477,50 € 4.998,62 € 238,32%

(*) 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

Realització d’activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc

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 3.558,51 € 28,19 €

Total Ingressos propis (A.1) 3.558,51 € 28,19 €

A.2 Subvencions a l’explotació

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

a) 2.559,38 € 1.859,38 €

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) 2.559,38 € 1.859,38 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 6.117,89 € 1.887,57 € -69,15%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 408,65 € 1.084,69 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 580,00 € 0,00 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 13,27 € 44,44 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 234,09 € 107,22 €

Despeses de béns consumibles 9,40 € 0,00 €

Despeses de compres i consums 500,00 € 0,00 €

Despeses de serveis externs 0,00 € 265,72 €

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

Altres (cal especificar el concepte):

Total despeses directes (B.1) 1.745,41 € 1.502,07 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles 0,00 € 1,58 €

Despeses d’administració i gestió 75,79 € 55,05 €

Despeses de lloguer 

Despeses d’assegurances 0,00 € 72,13 €

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 1.300,00 € 181,50 €

Altres (cal especificar el concepte):

Total despeses indirectes (B.2) 1.375,79 € 310,26 €

% Despeses indirectes 44,08 17,12

B.3 Despeses no subvencionables 3.121,20 € 1.812,33 €

3.121,20 € 1.812,33 €

Comissions i pèrdues de canvi 6,69 € 44,84 €

Despeses d’observatoris, estudis, publicacions i organització i realització tornejos esportius 2.950,00 € 0,00 €

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari) 40,00 € 30,40 €

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 2.996,69 € 75,24 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 6.117,89 € 1.887,57 € -69,15%

(*) 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 

Realització d’activitats de difusió, informació i 
debat sobre les problemàtiques de 
l’abandonament d’infants i les desigualtats de 
gènere al Marroc 

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” 

240,00 

Ingressos propis d’IMA (quotes famílies associades) 2.839,02 

Ingressos propis d’IMA (venda productes 
merchandising) 

55,00 

 
 
 
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 

 
 


