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BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2013
ACTIU

2013

2012

A) ACTIU NO CORRENT

25.143,90

28.748,02

II. IMMOBILITZAT MATERIAL

23.343,90

26.948,02

22.682,37

25.810,97

661,53

1.137,05

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.867.197,26

2.454.158,95

957.444,73

1.659.647,76

10.937,61

6.000,00

5.300,00

18.976,30

941.207,12

1.634.671,46

688.079,66

558.079,66

688.079,66

558.079,66

221.672,87

236.431,53

221.672,87

236.431,53

1.892.341,16

2.482.906,97

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació
VI. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI
7. Dipòsits i finances const. a llarg termini

D) ACTIU CORRENT
IV. USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS
ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A COBRAR

DE

1. Usuaris i deutors per prestació de serveis
4. Altres deutors
6. Altres crèdits amb Administracions Públiques
IV. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI
4. Altres actius financers
VI. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS
1. Tresoreria

TOTAL ACTIU

LES
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PASSIU

2013

2012

A) PATRIMONI NET

1.860.026,64

2.458.432,78

A-1) FONS PROPIS

120.070,36

114.312,28

30.327,71

30.327,71

30.327,71

30.327,71

83.984,57

104.741,24

83.984,57

104.741,24

5.758,08

-20.756,67

A-2) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

1.739.956,28

2.344.120,50

1. Subvencions oficials de capital

1.739.956,28

2.344.120,50

C) PASSIU CORRENT

32.314,52

24.474,19

VI. CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A
PAGAR

32.314,52

24.474,19

16.188,87

7.831.91

0,00

0,00

16.125,65

16.642,28

1.892.341,16

2.482.906,97

I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIALS
1. Fons dotacionals o fons socials
III. EXCEDENT D'EXERCICIS ANTERIORS
1. Romanent
V. EXCEDENT DE L'EXERCICI

2. Creditors varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Altres deutes amb Administracions Públiques

TOTAL PASSIU
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT. EXERCICI 2013

(Deure) / Haver
2013
1. Ingressos per les activitats

2012

1.075.854,21

1.558.037,54

12.739,53

52.260,69

d) Subvencions oficials a les activitats

923.623,72

1.344.469,01

e) Donacions i altres ingressos per la activitat

139.490,96

161.307,84

2. Ajuts concedits i altres despeses

-482.016,00

-695.014,05

7. Despeses de personal

-362.314,00

-647.713,39

-274.092,49

-506.227,09

-88.221,51

-141.486,30

8. Altres despeses d'explotació

-238.893,17

-222.388,38

A) Serveis exteriors

-238.830,02

-222.046,51

-13.609,26

-13.045,32

-2.997,73

-4.889,86

-113.307,40

-87.229,60

-26.606,41

-29.780,74

-7.843,34

-10.005,37

-680,24

-619,84

-20.086,30

-25.039,97

-7.047,63

-8.086,47

-46.651,71

-43.349,34

-63,15

-341,87

9. Amortització d'immobilitzat

-3.604,12

-3.604,12

13. Altres resultats

-3.640,28

433,67

a) Vendes i Prestacions de serveis

a) Sous i salaris
b) Seguretat social a càrrec de l’empresa

a1) Arrendaments i cànons
a2) Reparacions i conservació
a3) Serveis de professionals independents
a4) Transports
a5) Primes d'assegurances
a6) Serveis bancaris
a7) Publicitat propaganda i relacions públiques
a8) Subministraments
a9) Altres serveis
B) Tributs
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I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

-14.613,36

-10.248,73

14. Ingressos financers

20.371,77

9.745,03

17. Diferències de canvi

-0,33

-20.252,97

20.371,44

-10.507,94

5.758,08

-20.756,67

0,00

0,00

5.758,08

-20.756,67

II) RESULTAT FINANCER

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

19. Impost sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI

Nº 16363 de la Secció Primera del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya / C.I.F. 60 910 528 G
5 / 37

C/ Múrcia 24
08027 Barcelona
Tel. 93 302 27 53
Fax. 93 676 32 61
contacta@esf-cat.org

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET. EXERCICI 2013
Fons
Social
B. SALDO FINAL DE L’EXERCICI 2011

30.327,71

Excedents
d'exercicis
anteriors

Excedent
de
l'exercici

108.982,56

Subvencions
donacions i
llegats rebuts

-4.241,32

3.013.773,17

TOTAL
3.148.842,12

I. Ajustaments per canvi de criteri

0,00

II. Ajustaments per errors

0,00

B. SALDO AJUSTAT INICI 2012

30.327,71

108.982,56

I. Excedent de l’exercici 2012
II. Total d'ingressos i despeses reconeguts en el
patrimoni net

-4.241,32

3.013.773,17

3.148.842,12

-20.756,67

-20.756,67
-669.652,67

-669.652,67

2.344.120,50

0,00
2.458.432,78

III. . Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals / fons socials /
fons especials
2. Reducció de fons rotacionals / fons socials /
fons especials
3. Conversió de passius financers a patrimoni net
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions de patrimoni net

C. SALDO FINAL DE L’EXERCICI 2012

30.327,71

-4.241,32
104.741,24

4.241,32
-20.756,67

I. Ajustaments per canvi de criteri

0,00

II. Ajustaments per errors

0,00

C. SALDO AJUSTAT INICI DE
L’EXERCICI 2012
I. Excedent de l’exercici 2013

30.327,71

104.741,24

-20.756,67

0,00

0,00

5.758,08

II. Total d'ingressos i despeses reconeguts en el
patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals / fons socials /
fons especials
2. Reducció de fons rotacionals / fons socials /
fons especials
3. Conversió de passius financers a patrimoni net

0,00

0,00

0,00

-20.756,67

20.756,67

83.984,57

5.758,08

2.344.120,50

2.458.432,78
5.758,08

-604.164,22

-604.164,22

0,00

0,00

4. Altres aportacions
III. Altres variacions de patrimoni net

C. SALDO FINAL DE L’EXERCICI 2013

30.327,71

0,00
1.739.956,28

1.860.026,64

LES NOTES ADJUNTES FORMEN PART INTEGRANT DELS ESTATS FINANCERS

Ferran Alà Salat
Tresorer

Ivan Menal Llorca
President

Barcelona, 30 de maig de 2014
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ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
NOTES ALS ESTATS FINANCERS AL 31 DE DESEMBRE DE 2013
1. Activitat de l’entitat
L’entitat Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, amb seu social al
carrer Múrcia número 24 de Barcelona, fou constituïda el 15 d’octubre de 1994,
amb núm. de CIF G-60910528. L’entitat està declarada d’utilitat Pública;
inscrita amb el núm.16363 a la Secció Primera del Registre d’associacions de
la Generalitat de Catalunya.
La finalitat de l’associació és cooperar en la consecució d’una societat
internacional més justa mitjançant la intervenció en totes les fases, des de la
concepció fins a la realització de projectes que poden ser útils a regions en vies
de desenvolupament. Per aconseguir-ho pot col·laborar amb altres
organitzacions amb objectius afins. L’associació és apartidista i aconfessional i
no persegueix fins lucratius.
L’entitat es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, relativa al règim jurídic de les
fundacions i les associacions que exerceixen les seves funcions
majoritàriament a Catalunya, pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel
qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes
a la legislació de la Generalitat de Catalunya, per les modificacions al Decret
125/2010, de 14 de setembre, per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
Règim Fiscal Especial per a Entitats sense afany de lucre, pels seus Estatuts i
pels acords dels seus Organismes Socials.
Activitats i projectes de l’entitat durant el 2013
PAÍS: El Salvador
L'any 2013 ha estat un any en el qual hem continuat amb les activitats d'incidència nacional
realitzades en el 2012 i el començament de noves activitats d'incidència territorial sobre el dret
humà a l'aigua, basat principalment en l'aprovació de la Llei General d'Aigües i el reconeixement
del dret humà a l’aigua en la constitució salvadorenca gràcies a l'inici d'un nou projecte finançat
per l’AECID. S'ha continuat amb el treball d'enfortiment institucional del govern i de la ciutadania
per la millora de la governabilitat de l'aigua

NOM DEL PROJECTE:
Millora de la governabilitat de l’aigua a El Salvador a través de l’enfortiment institucional i
ciutadà.
Aquest projecte, iniciat al 2012, sorgeix com a resultat natural de l’aprenentatge dels quatre
darrers anys del programa Reducció de la vulnerabilitat a àrees empobrides a través de la
gestió sostenible de recursos hídrics amb enfocament de conca hidrogràfica,
desenvolupat a El Salvador i finalitzat en 2012. Consta de dues línies de treball:
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Execució directa amb la institució pública, CAMINA, en concret amb la gerència d'assistència a
comunitats rurals, GASCR, formada el 2012, amb l'objectiu d'enfortir-la institucionalment, i
recolzar en el desenvolupament d'accions de planificació hídrica i suport tècnic a comunitats
rurals en els seus sistemes de proveïment i sanejament.
En aquesta línia s'ha treballat en l'enfortiment institucional per al desenvolupament d'un
diagnòstic participatiu de l'estat del recurs hídric que ha permès generar propostes
d'alternatives per al proveïment d'aigua potable per a les comunitats rurals dels municipis de
Tapalhuaca i San Pedro Masahuat a La Paz. Els diagnòstics i alternatives han estat lliurades a
les comunitats i a les alcaldies perquè puguin tramitar projectes de proveïment d'aigua.
Paral·lelament es va treballar en l'elaboració del programa GvSIG FONSAGUA, programari
lliure elaborat amb suport d’ESF-Galícia, i l'empresa Spinoff Icarto, que permet vincular la
metodologia de Pla Director amb sistemes d'informació geogràfica. El programa es va finalitzar,
i es van impartir capacitacions a l'ens públic, a ONG’s locals i estudiants d'Enginyeria Civil, el
programa està sent utilitzat amb èxit.
Una segona línia ha estat el suport a la societat civil organitzada entorn del dret humà a l'aigua,
amb l'objectiu d'enfortir la governabilitat entorn de l'aigua, la participació pública, la producció
d’informes tècnics i la sensibilització de la població.
Les activitats aquest any s'han basat principalment a enfortir les accions del fòrum nacional de
l'aigua, que al llarg dels dos anys de projecte s'ha centrat en la reivindicació de l'aprovació de la
Llei General d'Aigua per al Salvador, ja que el país no compta amb aquesta llei i la petició que
s'aprovi la reforma constitucional que reconeix l'accés a l'aigua i l'alimentació com un dret
humà. S'han dedicat molts esforços a sensibilitzar a la població i exigir als òrgans de Govern
sobre la necessitat de l'aprovació d'aquests dos ítems.
S'ha enfortit l'estructura del Fòrum de l'Aigua, donant suport a la formació de les taules
territorials del fòrum que són els braços del fòrum als diferents territoris, s'han capacitat i enfortit
aquests espais. S'ha treballat en l'elaboració de material tècnic que serveixi com a suport tècnic
al fòrum nacional de l'aigua i la població davant les seves denúncies sobre explotació dels
recursos hídrics, s'ha treballat en la formació de l'Observatori de l'aigua per part de la societat
civil, espai que serveixi com a base tècnica que recolzi al fòrum nacional de l'aigua i s'han fet
activitats de sensibilització entorn del dret humà a l'aigua a nivell d'universitats i escoles.

NOM DEL PROJECTE:
Organització de la societat civil per a major incidència en la construcció de polítiques
públiques de gestió integral del recurs hídric, El Salvador.
Aquest projecte comença al març de 2013, i és una continuació a la Cordillera del Bálsamo del
programa de Reducció de la vulnerabilitat a les àrees empobrides a través de la gestió
sostenible de recursos hídrics amb enfocament de conca hidrogràfica, en la línia de
governabilitat de l'aigua, principalment, recolzant a les organitzacions de segon nivell, buscant
millorar la participació i incidència de la societat civil per a la construcció de polítiques públiques
en la gestió integral i sostenible del recurs hídric, i contribuir al fet que el dret humà a l'aigua a El
Salvador sigui reconegut i plasmat en l’àmbit institucional i social.
L'àrea d'intervenció és la regió sud de la Cordillera del Bálsamo, en el departament de la
Libertad, on ACUA i ESF porten 7 anys treballant conjuntament, ja que es tracta d'un territori
amb deficiències severes en el proveïment d'aigua i sanejament. També és molt vulnerable
soci-ambientalment i està subjecte a una forta pressió urbanística, que si no s'aconsegueix
ordenar causarà encara més pèrdues econòmiques i de vides humanes per inundacions i
disminució de fonts d'aigua.
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S'està recolzant l'enfortiment de El CORCULL, el Comitè de Rescat de les conques de la
Libertad, que treballa en la conca Estero San Diego, constituït per representants comunitaris, 3
alcaldies i institucions vàries, per garantir la protecció ambiental, amb l'actual projecte s'ha estès
el seu treball a la Conca del Jute, on actualment s'està elaborant el pla de maneig de conca de
forma participativa, així com s'està impartint un diplomat en gestió sostenible de conques amb
el suport del Ministeri de Medi ambient i Recursos Naturals.
Un segon actor de treball és la ASAPS, Associació de sistemes d'aigua potable i sanejament,
que va néixer el 2008 per millorar el funcionament dels sistemes de proveïment rurals,
possibilitar la seva sostenibilitat i ser un interlocutor vàlid davant les institucions de govern.
S'estan enfortint l'organització, millorant el seu sistema de sostenibilitat i donant suport tècnic.
Durant l'any d'execució s'han incorporat 7 sistemes nous de proveïment rural a l’ASAPS, 22
sistemes han tingut un diagnòstic tècnic dels seus sistemes i s'han vist enfortits en les seves
accions d'incidència política i participació en espais governamentals.
El Tercer actor amb el qual s'està treballant és La Mesa Territorial del Bálsamo, de la qual
formen part CORCULL i ASAPS entre d’altres. S'organitza com un espai d'incidència política i
de representació territorial del Fòrum Nacional de l'Aigua, agrupació d'associacions de caràcter
nacional molt activa a proposar i sol·licitar lleis i polítiques hídriques a El Salvador. Han elaborat
un pla d'incidència a 2 anys, i al llarg del projecte han participat en diferents espais d'incidència
política reclamant l'aprovació de la Llei General d'aigües, així com la ratificació constitucional del
dret humà a l'aigua i l'alimentació, i diferents accions ambientals a la seva zona d'actuació.
El projecte està enfocat a obtenir 3 resultats:
La millora de l'actuació d'incidència, planificació i execució de ASAPS, CORCULL i la Mesa
Territorial del Bálsamo, a favor de la construcció de polítiques públiques en gestió sostenible
dels Recursos Hídrics.
L’Ampliació d'actors que constitueixen els espais de concertació i participació en 7 municipis de
la Serralada del Bálsamo.
Enfortir els coneixements i capacitats polítiques i tècniques de les persones d'ens públics i
comunitaris, incorporant l'enfocament de gènere per a la gestió sostenible dels Recursos
Hídrics.

PAÍS: Bolívia
NOM DEL PROJECTE: Pla Director d’infraestructures de sanejament i subministrament
d´aigua a comunitats rurals del Municipi de Pocona.
Arran de la guerra de l’aigua a Bolívia el 2002, la problemàtica de l’accés a l’aigua potable era
un dels principals problemes de les comunitats rurals de la zona i aviat es va detectar la
necessitat de fer un diagnòstic previ per avaluar l’accés a l’aigua de la població rural i planificar
les línies d’actuació. Així va sorgir la idea d’elaborar el Pla Director d’Infraestructures de
Sanejament i Abastament d’Aigua Potable a les comunitats rurals del municipi de Pocona,
Bolívia, en el que s’ha començat a treballar el 2012.
El Pla Director té la finalitat de contribuir a la millora sostenible de les condicions de vida de les
poblacions rurals del municipi, incrementant el seu accés a l'aigua segura i al sanejament.
Aquest, realitza un diagnòstic de necessitats i de recursos disponibles en tot el municipi,
analitza les possibles solucions per a la protecció del recurs hídric, l’abastament i sanejament
d’aigua de les comunitats rurals, i estableix una planificació consensuada amb els actors locals
d’aquestes actuacions i les inversions necessàries per porta-les a terme.
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Durant aquest any 2013 s´ha finalitzat la segona fase d’aixecament d’informació i diagnòstic
social i hídric a 37 comunitats del municipi de Pocona, amb una població aproximada de 12.271
persones. Una vegada culminat amb el diagnòstic comunal, es coneix que existeixen 88
comunitats dins la jurisdicció del municipi, de les quals 6 comunitats han presentat problemes
organitzatius, limítrofes i social que han impedit incloure a aquestes comunitats com a
beneficiaries de les accions del projecte.
A partir de la metodologia del Pla Director (PD) d’ESF, que proveeix al municipi i comunitats
d’una eina de planificació hídrica construïda a partir de mapes participatius, s’han presentat
propostes a 45 comunitats de la fase 1 i es preveu l´entrega de 37 comunitats de la fase 2 fins
el juny de 2014. També es preveu l´entrega de la memòria municipal de Pocona i els informes
d´anàlisis de conques del municipi que engloba les subconques Pocona, Machajmarca, Conda,
Chaqueli-Kanapata, Chiuchi, Julpe Tablón, Larimarca, Huayapacha, Yuraj Molino y Arepucho
dels rius Pocona, Machajmarca, Conda, Chaqueli-Kanapata, Larimarca, Lope Mendoza y
Chimboata. Aquestes memòries contenen alternatives plausibles d’abastament i sanejament de
totes les comunitats del municipi, amb una breu informació tècnica de la proposta i una primera
aproximació al seu pressupost.
S´ha socialitzat informació sobre els comitès d´aigua comunitaris a nivell de la Regional
Campesina, 27 comunitats van mostrar interès de poder enfortir i reconstituir els seus comitès
amb la finalitat de millorar l’administració i gestió de l´aigua. S´ha iniciat el procés de legalització
de 12 comitès d´aigua comunal existents a l’Autoritat d´Aigua Potable i Sanejament Bàsic
(AAPS) a nivell nacional i el Comitè Tècnic de Registres i Llicències (CTRL) a nivell
departamental, amb el que es garantirà el dret d´ús de les diferents fonts d´aigua.
També s’ha dut a terme el recolzament de les comunitats que lluiten pel seu accés a l’aigua i de
les administracions que treballen localment per fer-lo possible. Per altra banda, s’han fet vàries
formacions tècniques de projectes de recollida d’ aigua de pluja, d’interpretació d’analítiques
d´aigua i de Formulació y Supervisió de Projectes GIRH/MIC a la contrapart, que ha planificar
les accions del PD.
S´ha iniciat la creació d’un Comitè de Conca Municipal (CCM) i el reforçament del Organisme
Gestor de Conca (OGC) Yuraj Molino, durant el 2014 s´aniran consolidant i s’elaboraran les
seves accions i els seus estatuts.
A banda de les accions de planificació hídrica realitzades a través del Pla Director, la intervenció
d’ESF a Bolívia inclou la construcció d’infraestructures i la posada en marxa de serveis d’aigua
potable i sanejament, acció que porta a terme ESF Illes Balears. També s´està executant una
tercera línia de Maneig Integral de Conques. En totes les línies es treballa amb una entitat local,
Mosoj Causay, que executa el projecte i té una àmplia experiència en el treball amb comunitats
indígenes camperoles (quítxua, aimara o mixtes).

PAÍS: Perú
NOM DEL PROJECTE:
L’economia solidària: un model per al desenvolupament local i la gestió ambiental a la
conca del riu Crisnejas
A la província de Cajamarca, ESF Catalunya juntament amb ESF Aragó, ESF Navarra i ESF
València treballa per promoure activitats productives en zones rurals amb un enfocament
d’economia solidària. D’aquesta manera es busca impulsar un desenvolupament sostenible a
nivell local, en contraposició al model extractivista cada vegada més estès a la regió.
S’ha desenvolupat una experiència de producció orgànica a la comunitat de Llanupacha,
mitjançant la formació d’una associació de productors (Asociación de Productores Ecológicos
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de Llanupacha – APELL) qui, gràcies als nous coneixements adquirits i a la seva capacitat de
treball, organització i participació, ha pogut accedir a la marca col·lectiva “Frutos de la Tierra”, la
qual certifica productes orgànics gestionats a través del Sistema de Garantia Participativa.
A més a més, s’ha millorat i diversificat la producció, ja que s’ha reintroduït el cultiu de quinoa i
llinosa, instal·lat un assecador solar per herbes aromàtiques i medicinals, implementat un centre
productiu de grans i minestres, així com un escorxador de conillet d’Índies. Amb tot, l’associació
està en disposició d’accedir al mercat sense intermediaris, millorant els ingressos econòmics i la
seguretat alimentària dels socis i sòcies.
Finalment, s’han realitzat dos treballs d’investigació sobre Tecnologies per al Desenvolupament
Humà i Recuperació de Coneixement Ancestrals, els quals han estat publicats.
El projecte ha resultat ser un èxit. Les institucions i la població participants valoren la correcta
realització de les metes proposades a l‘inici i la transformació que s’ha assolit en el camp
l’economia solidària, no només a nivell de districte, sinó a nivell regional. En total, s’han vist
beneficiades un total de 401 persones (212 dones i 189 homes)
NOM DEL PROJECTE:
Construint governabilitat i desenvolupament sostenible des de la gestió participativa del
territori de Cajamarca
Durant l’execució d’aquest projecte s’han realitzat diverses tasques i activitats que han permès
una implicació molt positiva per part dels socis, principalment la Municipalitat Provincial de Jaén,
qui participa activament en les activitats realitzades. Així mateix, s’ha aconseguit la implicació
en el Projecte del Govern Regional de Cajamarca i de la Comissió Ambiental Regional, durant
el desenvolupament de diverses activitats com son les relacionades al Sistema Regional de
Conservació, al Sistema de Monitoratge Participatiu Regional i als intercanvis d’experiències i
trobades de feina.
Una part de les tasques i activitats realitzades es resumeixen a continuació.
En primer lloc, s’ha generat informació i estudis relacionats amb la gestió del territori i els
recursos naturals i s’ha elaborat una guia per a la vigilància ambiental que permet conèixer la
relació entre l’activitat minera, l’aigua i les comunitats de camperols.
Per una altra part, s’han elaborat estratègies de comunicació al voltant del monitoreig de la
qualitat de l’aigua, per promoure una major exigència ciutadana i sobre la gestió del territori i els
recursos naturals. Aquestes estratègies tenen por objectiu, sensibilitzar a la població sobre
drets econòmics, socials, culturals i ambientals i gestió del territori.
En aquesta línia, s’ha treballat també per capacitar les organitzacions socials/productives sobre
enfortiment organitzatiu i gestió del territori i recursos naturals, així com, la realització de
programes de capacitació a tècnics i funcionaris dels governs sub-nacionals en gestió pública
ambiental, disseny i execució de projectes ambientals i gestió integrada de recursos naturals.
Per una altra part, s’han enfortit les Comissions Ambientals i els “Consejos de Recursos
Hídricos de Cuenca de Crisnejas, Jequetepeque”. Es tenen previstes trobades de treball entre
àrees ambientals de governs nacionals i de Comissions Ambientals, així com una
sistematització i difusió d’experiències innovadores sobre gestió pública i privada del territori per
donar continuïtat al projecte.
Per últim, i amb l’objectiu de capacitar sobre eines legals i tècniques per a la conservació de la
biodiversitat i enfortir el sistema de conservació regional (SIREC) mitjançant la participació
activa dels actors i organitzacions socials, s’ha realitzat un taller.
Com a conclusió, l‘impacte en els beneficiaris és molt positiu, tant en les Comissions
Ambientals, com ens els governs locals i les organitzacions socials i productives.
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NOM DEL PROJECTE:
Enfortiment dels teixits socials per a l’exercici i defensa dels drets humans i la gestió
ambiental sostenible en el marc de les indústries extractives
El projecte Enfortiment dels teixits socials per a l’exercici i defensa dels drets humans i la gestió
ambiental sostenible en el marc de les indústries extractives es desenvolupa als països de Perú
i Equador.
A través del projecte es pretén reforçar a les administracions públiques locals i a la societat civil
organitzada davant dels impactes relacionats amb les indústries extractives, desenvolupar
capacitats per a la gestió pública ambiental i afavorir l’accés equitatiu als recursos i riquesa
generats. El treball es porta a terme des de les institucions públiques, mitjançant l’exercici
efectiu dels drets per part dels governs autònoms descentralitzats, i des de la societat civil
organitzada, mitjançant l’exigibilitat d’aquests drets.

PAÍS: EQUADOR I PERÚ
NOM DEL PROJECTE:
Enfortiment del teixits socials per a l’exercici i defensa dels drets humans i la gestió
ambiental sostenible en el marc de les indústries extractives
El projecte es desenvolupa a la zona fronterera de Perú i Equador, rica en recursos no
renovables minerals i hidrocarburs, alhora que una zona amb gran biodiversitat i ambientalment
fràgil.
L'origen del projecte rau en els voluntaris i voluntàries d'ESF, en coordinació amb diferents
administracions públiques locals, representades a través dels governs seccionals de la zona de
treball, i entitats locals pertanyents a la societat civil organitzada d'ambdós països.
La proposta pretén cohesionar i donar validesa tècnica i legal a la participació dels governs
locals i la societat civil en l'àmbit de la defensa i protecció ambiental en el marc de les indústries
extractives, desenvolupar capacitats per a la gestió pública ambiental i afavorir l’accés equitatiu
als recursos i riquesa generats.
Es realitzen investigacions de caràcter tècnic i legal, enfocades a poder disposar d'estudis que
permetin generar noves eines tècniques i legals pel control y prevenció dels impactes
ambientals de les activitats humanes, permetent d'aquesta manera definir polítiques públiques
favorables a la conservació de la biodiversitat ambiental de la zona.
Es treballa en l'enfortiment de la participació de la societat civil afectada pels impactes
ambientals a través d'assessorament tècnic i legal en processos d'exigència dels drets
ambientals, capacitació ambiental a diferents nivells i recolzament per a establir sinèrgies entre
xarxes amb presència local, nacional i binacional involucrades en la defensa del medi ambient.
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PAÍS: Equador
NOM DEL PROJECTE:
Consolidació i promoció de l'aplicació de sistemes descentralitzats de generació
elèctrica renovable al nord amazònic equatorià
Al Octubre del 2013 es va inicar un nou projecte liderat per la Dirección Nacional de Energía
Renovable (DNER), òrgan que depèn de la Subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia
Energética (SEERE) del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER)y participant
ESF como a soci d’aquest recolzant-lo en la coordinació a terreny.
L'objectiu principal d'aquest projecte és buscar una millora en la sostenibilitat dels sistemes de
provisió d'energia elèctrica que provinguin de fonts renovables, a més de promocionar el seu ús.
Els beneficiaris d'aquest projecte són els habitants de dues províncies amazòniques de
Equador, Orellana i Sucumbíos.
Per tal d'assolir els objectius s''han dut a terme millores en els processos de comunicació entre
tècnics comunitaris i responsables de les Unitats Energètiques, s'ha treballat també amb l’eina
de Sistema d'Informació Geogràfica que ESF ha creat amb anterioritat, s’han visitat mes de 25
comunitat per fer revisió del estat des sistemes instal·lats.
Durant el 2014 està previst a més es realitzarà un fòrum nacional per compartir experiències
entre institucions del sector, el disseny y execució de una microxarxa amb generació
fotovoltaica i s'introduiran mòduls sobre energies renovables en el Servei Equatorià de
Capacitació Professional ( SECAP )

NOM DEL PROJECTE:
Unitat d’energia renovables pel centre amazònic equatorià
Al llarg del 2013, el projecte dut a terme a l'Equador, ha continuat amb el seu desenvolupament
gràcies a les activitats realitzades a les províncies amazòniquess de Pastaza i Napo junt a la
Empresa Eléctrica Ambato (EEASA) i la Dirección Nacional de Energía Renovable (DNER), la
qual forma part del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER).
El projecte realitzat durant el 2013 ha consistit en tres activitats principals:
En primer lloc s’ha enfortit la Unitat de energia renovable de la EEASA, essent aquesta de nova
creació. Entre les diferents subactivitat per capacitar els enginyers de EEASA es troben:





Identificació i viabilitat per tal d'instal·lar una planta Microhidroelèctrica que abastís a
una població aïllada.
Electrificació de una escola del interior de la amazonià amb generació fotovoltaica.
Creació d’un programa d’estudis tècnics per trobar finanaàment nacional i poder
electrificar 3 comunitats del interior de Pastaza
Procés de capacitació per mes de 40 tècnics comunitaris i de institucions.

En segon lloc, es va dur a terme una ampliació y millorament d'una base de dades
georeferenciada amb informació dels sistemes disposats amb energies renovables a Pastaza i
Napo i es va capacitar als tècnics competents per al seu maneig. Per tal d'ampliar la informació
es van prendre dades de 25 comunitats i es va enquestar a més de 400 famílies sense accés a
l'energia a zones aïllades. A més en aquest nou model, es crea la possibilitat de gestionar les
comunitats no electrificades per a la planificació de noves instal·lacions.
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PAÍS: Moçambic
NOM DEL PROJECTE: Programa d’aigua, sanejament i enfortiment institucional de la
UNAC al Districte de Funhalouro
El Programa estava plantejat com una actuació de tres anys de durada. A finals del 2013 s’ha
refet el conveni amb el principal finançador, l’ACCD, després de regularitzar el deute, passant a
una actuació de 5 anys amb previsió que duri fins al 2016. El 2013 ha estat un any de
tancament de la primera fase del programa i de continuació de les activitats lligades a
l’enfortiment institucional.
El Programa presenta dues línies d’actuació:
La primera pretén millorar l’accés a l’aigua, tant per ús domèstic com productiu, i al sanejament
en comunitats rurals. D’aquesta manera es van seleccionant les comunitats beneficiàries, es
realitzen els Diagnòstics Rurals Participatius (DRP’s) en aquestes, els seus resultats defineixen
les tecnologies a aplicar i es creen els Comitès d’Aigua (CdA). En paral·lel es duu a terme
formació agropecuària prioritzant els recursos localment disponibles, i per a millorar la
planificació i gestió de recursos s’estan creant capacitats a nivell provincial (cursos de formació)
per l’ús d’eines SIG.
La segona línia busca el reforç institucional de la UNAC a nivell de districte i provincial, que
consisteix en l’enfortiment de la Unió de Districte de Camperols de Funhalouro i del Nucli
Provincial (ambdós òrgans de la UNAC representants dels camperols a nivell de districte i de
província respectivament), pel que es van realitzant formacions i intercanvis d’experiències dins
i fora de la província. Aquesta línia pretén reforçar la veu dels camperols envers els governs
locals i actors de la societat civil.
En relació a la primera línia d’actuació aquest 2013 s’ha avançat amb la construcció de les fonts
d’aigua, que ha estat quasi finalitzada, gràcies a la col·locació de les bombes manuals en 4 de
les 7 comunitats seleccionades. L’enfortiment als comitès d’aigua (CdA’s) s’ha realitzat durant
els mesos d’execució del projecte, incloent un intercanvi d’experiències amb un CdA model.
També s’ha donat acompanyament agropecuari a les comunitats que havien estat beneficiades
de punts d’aigua per a regadiu en els anys anteriors.
En relació a la segona línia, s’han realitzat trobades i intercanvis d’experiències entre
associacions de camperols per a l’enfortiment de la UNAC valorades molt positivament per part
dels participants. Al novembre de 2013 es va realitzar la segona assemblea de la Unió Districtal
de Camperols de Funhalouro (UDCF).

NOM DEL PROJECTE: Desenvolupament d'eines per a la millora de les condicions de
vida al barri de Maxaquene A, Maputo. Fase 2.
L’any 2013 s’inicia amb el tancament de la Fase 1 del projecte, que s’estén els primers mesos
de l’any. Seguidament es passa a analitzar la possibilitat de fer una segona fase de
consolidació, i així és com a inicis de Juliol s’inicia una última intervenció en l’àrea del Dret a
l’Habitatge.
El projecte ha consistit en la defensa dels drets i deures de la comunitat en termes d’habitatge i
terres. Partint de les greus alteracions que pot patir el barri de Maxaquene A a causa de
l'aprovació de plans urbanístics al municipi de Maputo, el projecte s'ha centrat a combatre la
indefensió i desinformació que presenta la població del barri davant d'aquest procés. Així doncs,
la idea ha estat dotar a la comunitat del coneixement i eines necessàries per la defensa dels
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seus propis drets al llarg dels processos que es puguin derivar dels plans urbanístics a la zona, i
que aquests siguin en benefici de totes les parts.
Després d'una primera fase del projecte que va tenir lloc al llarg dels anys 2011 i 2012, aquest
any s'ha treballat principalment en campanyes de sensibilització en bones pràctiques
d'ordenament al barri a través de diverses activitats. La primera fou una campanya per tots els
carrers i racons del barri acompanyada de projeccions de vídeos i dances, on s'informava sobre
el que està succeint, s'explicaven els canvis que es podien donar al barri com a conseqüència
del pla urbanístic i es feien propostes de com la comunitat es pot organitzar en la defensa dels
seus drets i interessos. Aquesta campanya va ser realitzada mitjançant materials gràfics en
llengua local, el Xangana, afavorint l'accés de tots els grups socials del barri. També es va
realitzar una conferència on hi va haver alta participació ciutadana i una àmplia col·laboració de
tot l'equip tècnic del projecte, format per ESF i Kuwuka-JDA, i les Organitzacions Comunitàries
de Base (OCB) que operen al barri. D’aquesta manera, era la mateixa comunitat la que
treballava la seva problemàtica, i l’enteniment entre projecte i població era molt més simple i
concret.
Per últim, es va treballar en la consolidació de la Plataforma de OCBs del barri, que es tracta
d’un espai comú de treball, compartiment de coneixements i informació de les organitzacions
del barri. La plataforma es va crear l’any 2012 amb la idea que esdevingui un dels actors
centrals en la defensa de la Vivenda i la Terra al barri. Al llarg d’aquesta edició es va seguir
treballant en l’enfortiment del treball comú, creant els termes de referència que guiaran el treball
de la plataforma i establint un sistema de funcionament que s’ajusti a les necessitats i
disponibilitat de les organitzacions. Al mateix temps es va fer un treball intens per a detectar els
aspectes forts i els dèbils de la Plataforma, que han derivat en la creació d'un nou projecte a ser
desenvolupat els propers anys, donant inici a mitjans de 2014 que permeti consolidar i establir
el funcionament de la Plataforma d'OCBs al barri i la ciutat

ASSESSORIES TÈCNIQUES
Dins les nostres accions, les assessories tècniques constitueixen una altra de les activitats a
través de les quals intentem incidir en la millora qualitativa de la cooperació. Per això, oferim
assessorament tècnic per tirar endavant les intervencions d’altres entitats, institucions,
empreses o administracions, a qualsevol de les fases del projecte. El component tècnic pot ser
crític perquè la qualitat, la coherència i l’eficàcia necessàries de programes i projectes
s’aconsegueixi.
Comptem amb un equip de persones expertes, amb una àmplia experiència professional al
Nord i al Sud; dins el nostre equip hi ha enginyers i enginyeres i també personal d’altres
disciplines: hidro-geòlegs, arquitectes, geògrafs, biòlegs, etc. Igualment, les nostres delegacions
a l’Àfrica i Amèrica Llatina ens permeten ser més a prop de les intervencions que necessiten de
suport tècnic. A més, l’experiència acumulada en activitats formatives ens dóna una gran
capacitat en la generació de continguts i posada en marxa de programes de capacitació,
especialment en format no presencial.
Aquest any ESF a dut a terme una a avaluació intermèdia del PROGRAMA DE REDUCCIÓ
DEL RISC. Donant suport als mitjans de vida de les zones semi-àrides vulnerables del sud de
Moçambic.

Nº 16363 de la Secció Primera del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya / C.I.F. 60 910 528 G
15 / 37

C/ Múrcia 24
08027 Barcelona
Tel. 93 302 27 53
Fax. 93 676 32 61
contacta@esf-cat.org

PROJECTES NORD DE SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA

CAMPANYA Aigua de tothom: un dret i no una mercaderia.
El 2013 la campanya d’aigua d’Enginyeria Sense Fronteres ha hagut d’adaptar-se al nou context
social i econòmic que afronta Catalunya i les polítiques de cooperació. Així, la davallada de
finançament sumat als impagaments de la Generalitat han reduït les activitats i han comportat
un canvi en l’actuació de la mateixa. L’aproximació a les polítiques locals, noves fonts de
finançament i la mobilització social han estat alguns dels elements característics de 2013, tot
plegat sense oblidar-se de la dimensió internacional de la mateixa.
A nivell internacional, podem destacar la participació al Fòrum Social Mundial celebrat a
Tunísia, amb tallers centrats en el dret humà a l’aigua i el fracking. També s’ha de destacar
l’impuls de la primera Iniciativa Ciutadana Europea que ha recollit 1,8 milions de signatures a tot
Europa per demanar que l’Aigua sigui reconeguda com un dret humà i estigui fora del lliure
mercat. L’èxit d’aquesta iniciativa ja s’ha fet palès aquest 2013 amb l’exclusió de l’aigua de la
nova Directiva de concessions de la Comissió Europea. En tot cas, faltarà veure si al 2014
aquesta queda plasmada en alguna mesura més un cop hagi estat acceptada per la Comissió
europea i es generi el debat en el sí del Parlament Europeu. Durant el 2013 s’ha participat i
organitzat l’European Youth Forum for Water amb la participació de més de 80 joves de tot
Europa. També cal destacar la participació en el segon congrés de la Global Water Operators
Partnership Alliance – GWOPA celebrat a Barcelona i l’elecció d’Enginyeria Sense Fronteres en
el seu Comitè Directiu en representació de la societat civil. Aquesta elecció reforça el treball
realitzat per l’entitat en l’impuls de les col·laboracions sense ànim de lucre entre operadors
públics d’aigua per tal de garantir l’accés universal a l’aigua i al sanejament.
Per altra banda, el 2013 ha estat un any en el que han nascut moltes plataformes en defensa de
l’aigua i per construir una gestió no lucrativa arreu de l’Estat espanyol. Mobilitzacions a
Candeleda, Puerto de Santa Maria, Murcia, València, Girona, Vilanova i la Geltrú, Barcelona...
han posat constantment l’aigua en l’agenda política, les pujades de tarifa i els talls han fet més
palpable que mai la crisi mundial de l’aigua a casa nostra. També hem trobat fortes
mobilitzacions al voltant de les prospeccions de fracking o fractura hidràulica a Catalunya. El
treball realitzat per la Plataforma Aturem el Fracking ha estat cabdal per tal d’imposar el sentit
comú en el respecte del medi ambient en l’agenda catalana.
Finalment, també s’han trobat noves col·laboracions per treballar la sensibilització envers la
situació de l’aigua al món i la posada en valor de la cooperació descentralitzada dels diferents
municipis de Catalunya. En aquest sentit, s’ha impulsat el grup de l’aigua dins el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i s’ha creat la campanya “Som Aigua” (www.somaigua.cat) per
tal d’apropar els reptes de l’aigua a la població. El primer municipi on s’han desenvolupat
activitats en el marc d’aquesta campanya ha estat Sant Boi del Llobregat.

Activitats:
Iniciativa Ciutadana Europea – Aigua
Durant tot el 2013 hem estat recollint signatures de la primera Iniciativa Ciutadana Europea que
ha arribat al Parlament Europeu. En total s’han recollit 1,8 milions de signatures per demanar
que l’aigua sigui reconeguda com un dret humà per la Unió Europea i resti fora del lliure mercat.
Un primer èxit d’aquesta iniciativa ha estat l’exclusió de l’aigua de la nova directiva de
concessions de la Comissió Europea, faltarà veure el 2014 si es plasma en alguna mesura més
un cop arribi al Parlament Europeu.
Nº 16363 de la Secció Primera del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya / C.I.F. 60 910 528 G
16 / 37

C/ Múrcia 24
08027 Barcelona
Tel. 93 302 27 53
Fax. 93 676 32 61
contacta@esf-cat.org

Fòrum Social Mundial de Tunísia
Març 2013. Realització d’un dia monogràfic al voltant de la temàtica de l’aigua dins el Fòrum
Social de l’Aigua en el que van participar més de 70 persones de tot el món. En ell es van
pensar quins havien de ser els següents passos del moviment internacional en defensa de
l’aigua i la vida pels següents anys. El dret humà a l’aigua i al sanejament, el finançament del
cicle integral de l’aigua, així com el fracking foren temes destacats.
Dia Mundial de l’Aigua
Març 2013. Aquest dia es van realitzar moltes activitats a la vegada que es llençaran diferents
manifestos des de les diferents xarxes en les que participa Enginyeria Sense Fronteres.
Destaquem la jornada celebrada a Brussel·les sobre la Iniciativa Ciutadana Europea així com
també les xerrades dutes a terme per la Plataforma Aigua és Vida.
Jornada European Youth Forum for Water a Pàdova
Maig 2013. Es va celebrar a Pàdua el primer Fòrum Europeu de Joves sobre l’aigua, en el que
més de 80 joves van poder intercanviar experiències amb activistes de tot el món i van
aprofundir en les polítiques d’aigua de la Unió Europea. A més varen tenir l’oportunitat de
debatre aquests temes amb diferents euro-parlamentaris. A més la jornada va disposar de tres
tallers de formació previs realitzats a Sevilla, València i Barcelona.
Seminari sobre Water Operators Partnerships a Marràqueix
Maig 2013. Es va participar en una jornada organitzada per la ONEP de Marroc, l’AECID i el
GWOPA sobre les col·laboracions entre operadores d’aigua al nord d’Àfrica. En la mateixa es
van establir contactes amb diferents organitzacions amb les quals s’espera poder desenvolupar
projectes en el futur.
Seminari: L’Aigua, element clau pel desenvolupament humà a Barcelona
Maig 2013. En suport al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es va desenvolupar un
seminari de formació pels tècnics i tècniques de cooperació dels diferents municipis de
Catalunya així com ONGD sobre els projectes de cooperació en aigua i sanejament i la
importància de l’aigua en el desenvolupament humà.
Cine Món a Lleida
Juliol 2013. Es va organitzar conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida la 8é edició de Cinemón.
El 2013 els documentals, les pel·lícules i l’animació van estar dedicats íntegrament a l’aigua. Es
van realitzar diferents actuacions musicals, teatrals, curtmetratges, documentals i pel·lícules
que ens mostraren les diferents realitats de l’aigua arreu del món
Presentació 60 propostes per a la millora de la gestió de l’aigua a la Unió Europea
Novembre 2013. Es va participar en l’elaboració d’un document de propostes per tal de millorar
la gestió de l’aigua a la Unió Europea, a més a més, de en la seva presentació davant de la
Comissió Europea i del Parlament Europeu. El document va ser impulsat per Ecologistes en
Acció i van ser moltes les entitats que es van sumar a la seva elaboració i presentació.
Jornada: Rescatar l’aigua a Catalunya: la tendència mundial cap a al remunicipalització a
Barcelona
Organització d’una jornada sobre la remunicipalització de l’aigua conjuntament amb la
Reclaming Public Water i la Plataforma Aigua és Vida amb les experiències de Berlin, París,
Sevilla i Figaró Montmany. L’acta va acollir 150 persones que van mostrar gran interès en
estudiar la possibilitat de rescatar concessions d’aigua als diferents municipis de Catalunya.
2n Congrés de la Global Water Operators Partnership Alliance celebrat a Barcelona
Novembre 2013. Es va participar al segon congrés de la GWOPA, programa de UN Habitat amb
seu a Barcelona. En el mateix es va escollir a Enginyeria Sense Fronteres com a nou membre
del Comitè Directiu en representació de la societat civil. Aquesta elecció reforça el treball de
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l’entitat l’impuls col·laboracions sense ànim de lucre entre operadors públics d’aigua per tal de
garantir l’accés universal a l’aigua i al sanejament.
Llançament campanya “Som Aigua”
Novembre 2013. Coincidint amb el Dia Mundial del Sanejament (19 de novembre) i durant
pràcticament 3 mesos, es llança la campanya “Som Aigua” a Sant Boi de Llobregat per posar en
valor la cooperació descentralitzada en aigua i sanejament. Més de 2.000 persones participen
directament de la campanya.
Fons de Cooperació d’Aigua i Sanejament el Govern Espanyol
Participació en el Comitè Assessor del Fons de Cooperació per Aigua i Sanejament del govern
espanyol (fons de 1.500 milions de dòlars) i en el seu Grup Reduït de Treball.
CAMPANYA Extractives: El preu de l’abundància, drets humans a les fosques.
Durant el 2013 la campanya el Preu de l’abundància, drets humans a les fosques ha ampliat
el seu àmbit d’actuació no només denunciant els impactes que les indústries extractives
provoquen en altres països si no també defensant el territori a casa nostra. Durant el 2013
l’amenaça del fracking ha estat molt present a Catalunya i com a campanya s’ha participat a la
Plataforma Aturem el Fracking (PAF) denunciant els perills d’aquests projectes i proposant la
necessitat de caminar cap a un nou model energètic. En aquesta línia s’ha creat la Xarxa per la
sobirania energètica (Xse) que aglutina més de 30 col·lectius de tota Catalunya que des de
diferents vessants lluiten per un nou model energètic. En el marc de la Xse s’han realitzat tres
trobades a Barcelona, Girona i Centelles on s’ha treballat com caminar cap a un nou model
energètic basat en la sobirania energètica, és a dir, el control dels pobles sobre quina energia
produïm, com produïm aquesta energia i per a que la produïm. Un enfoc on els espais de
decisió estan liderats i controlats per la ciutadania, com a garantia d’un model energètic
sostenible i just i a la vegada com a contraposició a un model d’acumulació basat en recursos
fòssils.
Al mateix temps s’ha continuat amb la campanya de denuncia dels minerals que s’utilitzen a les
peces dels aparells electrònics i les violacions de drets humans que provoca la seva extracció.
A inicis del 2013 es va realitzar una acció de denúncia i sensibilització sobre la mineria a
Collserola a través de la creació d’una empresa fictícia, Indium Traders, que pretenia extreure
un mineral molt utilitzat als aparells electrònics. Amb aquesta campanya es va posar de
manifest la impunitat amb la que actuen aquestes empreses. S’ha continuat fent difusió de
l’exposició “Saps que hi ha darrera del teu mòbil?” i s’ha portat l’espectacle de carrer de la
companyia La Mussara VBenes el preu de l’abundància a diferents municipis de Catalunya.
D’altra banda s’han participat en espais internacionals com el Fòrum Social Mundial a Tuníssia
a l’abril participant en els actes de campanya internacional Desmantellem el poder corporatiu
de les empreses transnacionals.

Activitats:
Campanya Indium Traders
Gener de 2013 es va dur a terme aquesta acció de denúncia en la que es va simular la creació
d’una companyia minera, Indium Traders, que volia extreure un mineral molt utilitzat als aparells
electrònics. Amb aquesta campanya es va denunciar la impunitat amb la que actuen les
industries extractives sense demanar permís a la població per dur a terme els seus projectes
XI Jornades sobre Energies Renovables a Girona
Organització de les Jornades que van tenir lloc a la Universitat de Girona per part del grup
d’ESF Girona, i que van comptar amb la participació d’unes 30 persones.
Nº 16363 de la Secció Primera del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya / C.I.F. 60 910 528 G
18 / 37

C/ Múrcia 24
08027 Barcelona
Tel. 93 302 27 53
Fax. 93 676 32 61
contacta@esf-cat.org

Presentació de l’exposició “Saps que hi ha darrera del teu mòbil?”
Al febrer es va fer la presentació de l’exposició Saps que hi ha darrera del teu mòbil amb motiu
de la celebració del Mobile World Congress a Barcelona. Es va exposar a les portes del
Congrés i es van repartir tríptics informatius. A més s’ha portat a diferents centres cívics,
casals, fires de solidaritat, universitats de Barcelona, Girona i Tarragona.
Forum Social Mundial a Tuníssia
Es va participar en el Forum social Mundial a Tuníssia que va tenir lloc del 26 al 30 març. Es va
participar en un taller internacional sobre fracking aportant l’experiència de la Plataforma Aturem
al Fracking i en diversos tallers de la campanya Desmantellem el poder de les transnacionals.
Jornada per un Canvi de model energètic. Cap a la sobirania energètica
El 8 de juny va tenir lloc la primera trobada de la Xarxa per la sobirania energètica on hi van
participar més de 100 persones. Es van analitzar els reptes energètics presents i futurs i es van
crear grups de treball que van cristal·litzar en la constitució d’aquesta xarxa.
Espectacle de carrer “VBenes: el preu de l’abundància.”
L’espectacle VBenes: el preu de l’abundància s’ha presentat a diferents municipis de Catalunya
com Sant Boi de Llobregat, Arenys de Munt, Manresa, Sant Vicenç dels Horts i Esplugues de
Llobregat. L’espectacle relaciona els impactes de les grans transnacionals mineres als països
del Sud amb els hàbits de consum al Nord a través d’aparells electrònics i dispositius mòbils.
Jornada Cap a la construcció d’una futura Xarxa per la sobirania energètica
El 4 d’octubre va tenir lloc a Girona la segona jornada de la xarxa per la sobirania energètica
que va servir per consolidar-la i engegar diferents grups de treball. Hi van participar unes 80
persones.
Aplicació CríTICs. El preu de l’abundància
S’ha desenvolupat una aplicació de mòbil en la qual es recorren les diferents etapes de la vida
d’un telèfon mòbil per tal de descobrir que s’amaga darrera de la seva fabricació. Hi ha hagut
més de 300 descàrregues i es preveu desenvolupar un segon nivell.
Jornades Quan les indústries extractives i energètiques truquen a la porta
Del 2 al 5 de desembre van tenir lloc les jornades Quan les industries extractives i energètiques
truquen a la porta a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. On es van analitzar diferents
agressions al territori, campanyes dutes a terme a altres ciutats com Berlín i Hamburg per tal de
canviar el model energètic actual i es van començar a treballar alternatives que es poden dur a
terme des de casa nostre. Hi va haver una mitjana de 60 alumnes a cada sessió.
III Trobada de la Xarxa per la Sobirania Energètica. L’energia ben a prop teu.
El 14 de desembre va tenir lloc a Centelles la 3a trobada de la Xarxa per la sobirania energètica
on el tema central va ser la relocalització de l’energia. A través d’exemples com els de Electro
Centelles, l’Agència Local de l’energia a Osona o campanyes dutes a terme a ciutats com Berlín
i Hamburg es van analitzar opcions per veure quin pot ser el paper del municipi en la generació i
gestió de l’energia. Hi va haver una participació d’unes 60 persones.
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2. Bases de presentació dels estats financers

2.1 Imatge Fidel
L’entitat ha aplicat les disposicions legals i principis comptables generalment
acceptats de forma que els estats financers adjunts expressen la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les seves operacions.
Els comptes anuals han estat preparats a partir dels registres comptables de
l’Entitat a 31 de desembre de 2013, seguint els criteris establerts en el Decret
259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya. L’objecte és mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l’Entitat.

2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats
Durant l’exercici actual només s’han aplicat aquells principis comptables
obligatoris segons el Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat, que
són: empresa en funcionament, uniformitat, prudència, no compensació,
importància relativa i meritament.
2.3 Comparació de la informació
L’entitat presenta a efectes comparatius amb cadascuna de les partides del
balanç i del compte de pèrdues i guanys, a més de les xifres de l’exercici 2013,
les corresponents a l’exercici 2012 com a continuació de situació patrimonial
anterior, essent plenament comparables amb l’exercici anterior.

2.4 Agrupació de partides
Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació al
balanç de situació, al compte de resultats o a l’estat de canvis del patrimoni
net.

2.5 Elements recollits en diverses partides
Tots el elements patrimonials estan agrupats en una única partida del Balanç.
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2.6 Canvis en criteris comptables
No s’han realitzat durant l’exercici ajustament als comptes anuals per canvis de
criteris comptables
2.7 Correcció d’errades
A l’exercici no s’han efectuat ajustos per a la correcció d’errades.

3. Aplicació de Resultats
3.1 Excedent de l’exercici 2013
D’acord amb el que s’ha establert a la Llei 30/1994 de 24 de novembre, de
Fundacions i d’incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d’interès
General, es formula la present proposta d’aplicació dels
Resultats de l’exercici 2013
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici (+/-)
Aplicació a
Fons dotacions
Fons especial
Romanent
Excedents pendents d’aplicació
Compensació excedents negatius anys anteriors
Total Aplicació

Import
5.758,08
Import

5.758,08

5.758,08

Els resultat de l’exercici és un excedent positiu de 5.758,08 euros que serà
aplicat a la compensació d’excedents negatius anteriors.
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3.2 Excedent de l’exercici 2012

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici (+/-)
Aplicació a
Fons dotacions
Fons especial
Romanent
Excedents pendents d’aplicació
Compensació excedents negatius anys anteriors
Total Aplicació

Import
-20.756,67
Import

-20.756,67

-20.756,67

Els resultat de l’exercici 2012 va ser un excedent negatiu de -20.756,67 euros
que va ser aplicat sobre els Fons Propis de l’entitat.

4. Normes de registre i valoració
a) Immobilitzats intangibles: no existeixen.
b) Immobilitzats materials: els conceptes recollits sota aquest epígraf es
presenten valorats pel seu preu d’adquisició i s’amortitzen en funció de
la seva vida útil, a excepció dels elements d’immobilitzats destinats als
diferents programes de cooperació que s’amortitzen en la seva totalitat
en l’exercici d’adquisició.
c) Béns integrants del patrimoni cultural:
L’Associació no té béns integrants del patrimoni cultural.
d) Terrenys i construccions qualificats com a inversions immobiliàries:
No hi ha terrenys ni construccions qualificades com a Inversions
Immobiliàries.
e) Instruments financers:
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Actius financers:
Préstecs i partides a cobrar: són els originats per l’activitat normal de
l’empresa. Es valoren pel seu valor nominal, tant les partides a cobrar a
curt termini com les subvencions pendents de cobrar a més d’un any, ja
que s’ha considerat que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no
és significatiu. Com a mínim en el moment del tancament de l’exercici,
s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que hi hagi
evidència objectiva que el valor d’un crèdit s’ha deteriorat.
Inversions mantingudes fins al venciment: es valoren inicialment pel seu
valor raonable y posteriorment pel seu cost amortitzat. Com a mínim en
el moment del tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions
valoratives necessàries.
Passius financers:
Dèbits i partides a pagar: són els originats per l’activitat normal de
l’empresa. Es valoren pel seu valor nominal.
f) Existències: donada la naturalesa de l’activitat de l’Associació, aquesta
no disposa d’existències.
g) Transaccions en moneda estrangera: corresponen als projectes de
cooperació desenvolupats a l’estranger en col·laboració amb entitats
locals; els enviaments de diners a les entitats locals col·laboradores es
valoraran en funció del tipus de canvi aplicat per les entitats bancàries al
moment de realitzar l’operació; les despeses justificades per les entitats
locals es valoraran al tipus de canvi mig dels enviaments realitzats
durant el període en el qual es desenvolupa el projecte, atenent a les
exigències dels finançadors.
h) Impost sobre beneficis:
La fundació està subjecta al Règim Fiscal de les entitats no lucratives de
Règim Especial, establert en títol II de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, on es determinen les rendes exemptes, despeses deduïbles,
tipus impositiu, etc.
El Reial Decret 1270/2003 de 10 d’octubre aprova el Reglament per
l’aplicació del Règim Fiscal de les Entitats no lucratives

i) Ingressos i despeses: pel valor rebut o liquidat.
j) Provisions i contingències: no existeixen
Nº 16363 de la Secció Primera del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya / C.I.F. 60 910 528 G
23 / 37

C/ Múrcia 24
08027 Barcelona
Tel. 93 302 27 53
Fax. 93 676 32 61
contacta@esf-cat.org

k) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental: no existeixen
l) Despesa de Personal :
Les despeses de personal inclouen tots els sous i salaris i les
obligacions d’ordre social obligatòries o voluntàries meritades en cada
moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o
sous variables i les seves despeses associades
m) Provisions per a pensions i obligacions similars: no existeixen.
n) Subvencions, donacions i llegats: s’apliquen, pels imports rebuts, a les
partides de Subvencions, donacions i llegats rebuts dins del Patrimoni
Net i es traspassen a resultats, als comptes d’altres ingressos
d’explotació o Subvencions de capital transferides al resultat, a mesura
que es vagin meritant les despeses associades a les mateixes.
o) No existeixen combinacions de negocis ni negocis conjunts.
p) No s’han realitzat transaccions entre parts vinculades.
q) No es valoren, ni comptabilitza la dedicació i el treball dels voluntaris, ni
els serveis, immobilitzats i locals cedits de forma gratuïta per diverses
entitats.

5. Immobilitzat Material
La composició i evolució d’aquest epígraf per l’exercici 2013, així com
l’amortització o provisions aplicades a cadascun dels conceptes integrants,
respon al següent detall:

Immobilitzat Material
2140 Instal·lacions
2170 Equips Processos Inform.
2814 A.A .Instal·lacions
2817 A.A.Equips proc. Inform.
Total

Saldo a 01/01/13 Altes
Baixes
Saldo a 31/12/13
31.286,02
0,00
0,00
31.286,02
1.902,07
0,00
0,00
1.902,07
-5.475,05 -3.128,60
0,00
-8.603,65
-765,02
-475,52
0,00
-1.240,54
26.948,02 -3.604,12
0,00
23.343,90
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La composició i evolució d’aquest epígraf per l’exercici 2012, així com
l’amortització o provisions aplicades a cadascun dels conceptes integrants,
respon al següent detall:

Immobilitzat Material
2140 Instal·lacions
2170 Equips Processos Inform.
2814 A.A .Instal·lacions
2817 A.A. Equips proc. Inform.
Total

Saldo a 01/01/12
Altes
Baixes
Saldo a 31/12/12
31.286,02
0,00
0,00
31.286,02
4.733,53
744,07 3.575,53
1.902,07
-2.346,45 -3.128,60
0,00
-5.475,05
-3.865,03
-475,52 -3.575,53
-765,02
29.808,07
2.860,05
0,00
26.948,02

6. Inversions Immobiliàries
No hi ha moviments en aquesta partida en aquest exercici

7. Béns del Patrimoni cultural
No hi ha moviments en aquesta partida en aquest exercici

8. Immobilitzat Intangible
No hi ha moviments en aquesta partida en aquest exercici

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

9.1. Arrendaments financers
L’entitat no té moviments en aquesta partida

9.2. Arrendament operatiu
L’arrendament operatiu subscrit per l’entitat és el lloguer de l’immoble urbà on
l’entitat desenvolupa la seva activitat, les quotes reconegudes com a despesa
de l’exercici 2013 són de 13.609,26 Euros.
L’arrendament operatiu subscrit per l’entitat és el lloguer de l’immoble urbà on
l’entitat desenvolupa la seva activitat, les quotes reconegudes com a despesa
de l’exercici 2012 van ser de 13.045,32 Euros.
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10. Actius Financers

10.1.Fiances i dipòsits a llarg termini
Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini en l’exercici 2013.

Saldo inicial
Altes
Altes per transferència
Baixes
Baixes per transferència
Saldo final

Valor de cost

Provisions

Valor net

1.800,00
1.800,00

-

1.800,00
1.800,00

1.800,00
1.800,00

1.800,00
1.800,00

-

Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini en l’exercici 2012

Saldo inicial
Altes
Altes per transferència
Baixes
Baixes per transferència
Saldo final

Valor de cost

Provisions

Valor net

1.800,00

-

1.800,00

1.800,00

-

1.800,00

10.2. Inversions financeres de venciment a curt termini
Les inversions financeres de venciment a curt termini en l’exercici 2013 es
classifiquen en les següents categories:
i)
ii)

Inversions mantingudes fins al seu venciment.
Dipòsits i fiances a curt termini.
VALOR
INICIAL

i) Inversions mantingudes fins
al seu venciment.
ii) Dipòsits i fiances a curt
termini.

558.000,00

ALTES

BAIXES

VALOR
FINAL

VALOR
DETERIORAMENT

620.000,00

490.000,00

688.000,00

NO EXISTEIX

79,66

NO EXISTEIX

79,66

TOTAL 558.079,66

620.000,00

490.000,00

668.079,66

Nº 16363 de la Secció Primera del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya / C.I.F. 60 910 528 G
26 / 37

C/ Múrcia 24
08027 Barcelona
Tel. 93 302 27 53
Fax. 93 676 32 61
contacta@esf-cat.org

La composició de les immobilitzacions financeres, a la data de tancament de
l’exercici , es corresponen a les següents partides:
Imposicions a termini fix
Dipòsits i fiances

688.000,00
79,66
688.079,66

Les inversions financeres de venciment a curt termini en l’exercici 2012 es
classifiquen en les següents categories:
i)
ii)

Inversions mantingudes fins al seu venciment.
Dipòsits i fiances a curt termini.
VALOR
INICIAL

i) Inversions mantingudes
fins al seu venciment.
ii) Dipòsits i fiances a curt
termini.

230.000,00

ALTES

BAIXES

VALOR
FINAL

VALOR
DETERIORAMENT

1.128.000,00

800.000,00

558.000,00

NO EXISTEIX

79,66

NO EXISTEIX

79,66

TOTAL 230.079,66

1.128.000,00

800.000,00

558.079,66

La composició de les immobilitzacions financeres, a la data de tancament de
l’exercici , es corresponen a les següents partides:
Imposicions a termini fix
Dipòsits i fiances
Total

558.000,00
79,66
558.079,66

10.3. Deutors
La composició d’aquest epígraf en l’exercici 2013 es corresponia bàsicament
als imports pendents de cobrar per subvencions i/o donacions d’entitats
públiques i privades.

Administracions Públiques
Usuaris i deutors de prestacions
Altres deutors
Total

941.207,12
10.937,61
5.300,00
957.444,73
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La composició d’aquest epígraf en l’exercici 2012 es corresponia bàsicament
als imports pendents de cobrar per subvencions i/o donacions d’entitats
públiques i privades.

Administracions Públiques
Usuaris i deutors de prestacions
Altres deutors
Total

1.634.671,46
6.000,00
18.976,30
1.659.647,76

11. Passius financers a cost amortitzat venciment a curt termini
Corresponen al dèbits i partides a pagar en l’exercici 2013 :
Creditors Varis
Remuneracions pendent de pagament
Altres deutes amb administracions Públiques
Total

16.188,87
0,00
16.125,65
32.314,87

No existeixen en l’exercici 2013 deutes amb garantia real
Corresponen al dèbits i partides a pagar en l’exercici 2012 :
Creditors Varis
Remuneracions pendent de pagament
Altres deutes amb administracions públiques
Total

7.831,91
0,00
16.642,28
24.474,19

No existeixen en l’exercici 2012 deutes amb garantia real
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12.Fons propis
Els moviments d’aquests comptes durant l’exercici 2012 i 2013 han estat el
següents

Fons
socials
Saldo Inicial
01/01/12
Altes
Baixes
Traspassos
Saldo final
31/12/2012

30.327,71

30.327,71

Fons
socials
Saldo Inicial
01/01/13
Altes
Baixes
Traspassos
Saldo final
31/12/2013

30.327,71

30.327,71

Excedent
d’exercicis
anteriors

Excedent
exercici

Subvencions,
donacions i
llegats

Total

108.982,56
4.241,32
-4.241,32 -20.756,67
4.241,32

3.013.773,17
-669.652,67

3.148.842,12
-24.997,99
-665.411,35

104.741,24 -20.756,67

2.344.120,50

2.458.432,78

Excedent
d'exercicis
anteriors

Excedent
exercici

104.741,24 -20.756,67
-20.756,67
5.758,08
20.756,67

83.984,57

5.758,08

Subvencions,
donacions i
llegats
2.344.120,50

Total

-604.164,22

2.458.432,78
-14.998,59
-583.407,55

1.739.956,28

1.860.026,64

13.Subvencions, donacions i llegats de capital i altres
Corresponen als imports pendents de transferir a resultats de les subvencions,
donacions i altres ingressos obtinguts amb la finalitat de finançar els projectes
realitzats per l’associació. L’aplicació a ingressos, tant a nivell temporal com
d’import, està en funció de les despeses realitzades de cada un del projectes
finançats.
L’import dels Ingressos pendents d’aplicar, al tancament de l’exercici en
l’exercici 2013, és de 1.739.956,28 euros.
L’import dels Ingressos pendents d’aplicar, al tancament de l’exercici en
l’exercici 2012, és de 2.344.120,50 euros.
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14.Situació fiscal
L’Associació està acollida a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim
fiscal d’entitats d’utilitat pública, segons resolució JUS/1563/2008, de 13 de
maig, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5140 el
28 de maig de 2008.
En compliment d’allò establert a la Llei 49/2002, a continuació s’inclou a
aquesta memòria la següent informació.
14.1 Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a
les activitats realitzades

Concepte
Ingressos per activitat

2013
1.096.271,04

2012
1.568.216,24

Despeses per activitat
Inversió

1.090.467,90
0,00

1.588.972,91
744,07

5.803,14

-20.756,67

14.2 Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre
Societats
2013
CONCEPTES
Ingressos per vendes i prestacions de serveis Art.
7 9è
Ingressos per promocions i patrocinis Art. 6 1er a)
Subvencions Art. 6 1er c)
Donacions Art. 6 1er a)
Altres ingressos
- Ingressos arrendaments Art. 6 2on
- Altres ingressos de gestió Art. 6 2on
Treballs efectuats per l'immobilitzat
Ingressos Financers
- Dividends Art 6 2on
- Ingressos Valors renda fixa Art. 6 2on
- Altres ingressos financers Art. 6 2on
- Beneficis en inversions financeres Art 6 2on
Beneficis alienació d'immobilitzat Art 6 3er
Ingressos excepcionals Art 6 3er
Ingressos d'altres exercicis Art 6 3er
TOTAL

RENDES EXEMPTES

2012
RENDES NO
EXEMPTES

RENDES
EXEMPTES

12.739,53

52.260,69

923.623,72
139.490,96

1.344.469,01
161.307,84

20.371,77

9.745,03

45,06

433,67

1.096.271,04

0,00

RENDES NO
EXEMPTES

1.568.216,24

0,00

Nº 16363 de la Secció Primera del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya / C.I.F. 60 910 528 G
30 / 37

C/ Múrcia 24
08027 Barcelona
Tel. 93 302 27 53
Fax. 93 676 32 61
contacta@esf-cat.org

15.Ingressos i despeses
La composició de les despeses i ingressos de l’exercici 2013 és la següent:
PROJECTES SUD

844.450,35

77,44%

Equador

284.903,80

26,13%

El Salvador

188.145,18

17,25%

Perú

137.734,99

12,63%

Moçambic

122.736,09

11,25%

Bolívia

106.255,12

9,74%

4.675,17

0,43%

PROJECTES NORD

90.832,04

8,33%

Campanya d'extractives

59.040,35

5,41%

Campanya d'aigua

31.791,69

2,92%

ADMINISTRACIÓ/COMUNICACIÓ

155.230,57

14,23%

TOTAL DESPESES

1.090.512,96

Assessories

FONS PÚBLICS

923.623,72

84,25%

Ajuntaments i Diputacions

439.733,31

40,11%

Administració espanyola

314.971,42

28,73%

Generalitat

168.918,99

15,41%

FONS PRIVATS

87.543,17

7,99%

Col·legis i Universitats

36.727,51

3,35%

Altres donacions

19.691,86

1,80%

Col.laboracions amb altres col.lectius

31.123,80

2,84%

Quotes de socis/es

51.947,79

4,74%

Ingressos per activitats

12.739,53

1,16%

Interessos i extraordinaris

20.416,83

1,86%

TOTAL INGRESSOS
RESULTAT

1.096.271,04
5.758,08
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La composició de les despeses i ingressos de l’exercici 2012 és la següent:
PROJECTES SUD

1.132.726,30

71,28%

Zona Andina

510.918,65

32,15%

El Salvador

364.565,26

22,94%

Moçambic

194.958,99

12.27%

Paraguai

45.469,31

2,86%

Camerun

10.753,02

0,68%

6.061,07

0,38%

PROJECTES NORD

160.388,65

10,09%

Incidència i Sensibilització

102.961,50

6,48%

57.427,15

3,61%

295.920,50

18,62%

Assessories tècniques

Formació

ADMINISTRACIÓ/COMUNICACIÓ

TOTAL DESPESES
FONS PÚBLICS

1.589.035,45
1.344.469,01

85,73%

Administració Espanyola

524.002,12

33,41%

Generalitat

430.818,17

27,47%

Ajuntaments i Diputacions

389.648,72

24,85%

FONS PRIVATS

105.976,87

6,76%

Col·laboracions amb altres col·lectius

56.783,74

3,62%

Col·legis i Universitats

30.636,67

1,95%

Altres donacions

18.556,46

1,18%

Quotes de socis/es

55.330,97

3,53%

Ingressos per activitats

52.260,69

3,33%

Interessos i extraordinaris

10.241,24

0,65%

TOTAL INGRESSOS

1.568.278,78

RESULTAT

-20.756,67
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La composició de les despeses de personal de l’exercici 2013 és la següent

Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l’empresa

274.092,49
88.221,51

Total

362.314,00

La composició de les despeses de personal de l’exercici 2012 és la següent

Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l’empresa

506.227,09
141.486,30

Total

647.713,39

Subvencions i donacions
Les subvencions i donacions rebudes durant l’exercici
han estat
comptabilitzades
segons les normes de registre i valoració descrites en
l’apartat 4.j. d’aquesta memòria.
L’evolució de la partida de Subvencions, donacions i llegats durant l’exercici
2013 ha estat la següent:
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Saldo Inicial
Subvencions rebudes durant l'exercici 2013
Subvencions rebudes d'entitats públiques
Subvencions rebudes d'entitats privades
Ingressos per subvencions aplicades durant l'exercici
Despeses imputades a projectes durant l'exercici
Altres ingressos destinats a projectes
Saldo final

2013
2.344.120,50
458.950,46
319.459,50
139.490,96
-1.063.114,66
-1.090.512,96
27.398,30
1.739.956,30
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L’evolució de la partida de Subvencions, donacions i llegats durant l’exercici
2012 ha estat la següent:

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Saldo Inicial
Subvencions rebudes durant l'exercici 2012
Subvencions rebudes d'entitats publiques
Subvencions rebudes d'entitats privades
Ingressos per subvencions aplicades durant l'exercici
Despeses imputades a projectes durant l'exercici
Altres ingressos destinats a projectes
Saldo final

2012
3.013.773,17
836.124,18
674.816,34
161.307,84
-1.505.776,85
-1.589.035,45
83.258,60
2.344.120,50

16. Provisions i contingències
No hi ha provisions ni contingències ni en aquest exercici ni en d’anterior.
17. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies i quadre resum
destí de rendes i ingressos
El Fons Social fundacional està constituïda per una quantitat de 30.327,71 €
Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals al
percentatge legalment establert

(1)Ingressos bruts computables
(2) Despeses necessàries computables
(3) Impostos
Diferència (1)-(2)-(3)
Import destinats a fins propis
Percentatge destinats a fins propis

Exercici 2013 Exercici 2012
1.096.271,04
1.568.278,78
155.167,42
295.578,63
63,15
341,87
941.040,47
1.272.358,28
941.040,47
1.272.358,28
85,84%
81,13%

L’entitat destina al menys el 70 per cent dels seus ingressos a finalitats de la
seva activitat fundacional segons allò establert en la Llei 49/2002, de 23 de
desembre.
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18. Fets posteriors al tancament
El 2 de maig de 2014 ha estat cobrat al nostre compte corrent general la
transferència corresponent a una part de la subvenció de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament destinada al projecte de Perú i Equador al
qual fem referència al punt 20 d’aquesta memòria. L’import cobrat ha estat de
153.900 euros del total de 270.000 euros de la tercera anualitat de l’esmentada
subvenció.
A part d’aquest fet no hi ha altres fets esdevinguts amb posterioritat al
tancament de l’exercici comptable que requereixin ajustos en la determinació
del valor raonable o en els desglossaments inclosos al respecte als estats
financers.

19. Operacions amb parts vinculades
Els membres de l’òrgan de Govern no han estat retribuïts pel desenvolupament
de les seves funcions.
No s’ha produït operacions vinculades amb cap persona física ni jurídica

20. Altra Informació
Els honoraris acordats amb l’empresa auditora respecte als treballs d’auditoria
de comptes d’aquest exercici 2013 han estat 2.700 euros, i respecte a altres
treballs de 2.640 euros. Els honoraris al 2012 van ser de 3.000 euros, i
respecte a altres treballs 3.760 euros.
Hi ha hagut canvis en els components de l’òrgan de govern en l’exercici 2013.
En data 14 de juny 2013 s’elegeix una nova junta directiva que esta formada
per:
Presidència
Vicepresidència
Secretari
Tresorer
Vocalia

Ivan Menal Llorca
Muriel Prieto Botella
Lluc Canals Casals
Ferran Alà Salat
Alex Rabella Franch

NIF 40993969B
NIF 53291325A
NIF 47619326B
NIF 43739759S
NIF 47605186Q
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La mitjana del personal empleat durant l’exercici 2013 ha estat la següent:

Número mig de personal al curs de l’ exercici

Exercici 2013

Exercici 2012

Homes
Dones

5
7

7
14

Total mitjana de personal

12

21

La mitjana per categories durant l’exercici 2013 ha estat la següent:

Categoria
Salarial
2
3
5
TOTAL

DONES
3
4
0
7

HOMES
1
3
1
5

Actualment l’entitat continua els tràmits de reclamació del pagament de 3
subvencions plurianuals concedides l’any 2010 per l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament. Aquestes són:
 Projecte: “Enfortiment de les capacitats locals per l’exercici i defensa
dels drets humans i la gestió ambiental sostenible en el marc de les
indústries extractives a Perú i Equador”.
Import pendent de cobrar: 270.000 euros, corresponents a la tercera
anualitat.
 Projecte: “El dret humà a l’aigua i el sanejament - Catalunya”
Import pendent de cobrar: 126.000 euros, corresponents a la segona i
tercera anualitat.
 Projecte: “Programa d’aigua, sanejament i enfortiment institucional de la
UNAC al Districte de Funhalouro – Moçambic”.
Import pendent de cobrar: 598.000 euros, corresponents a la segona i
tercera anualitat.
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21. Informació sobre medi ambient i drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle
L’entitat no té cap partida de naturalesa mediambiental ni cap dret d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle.
22. Informació sobre l’aplaçament de pagament a proveïdors
L’entitat no presenta al tancament de l’exercici cap import rellevant pendent de
pagament a proveïdors que acumuli un aplaçament superior al termini legal de
pagament.

Ferran Alà Salat
Tresorer

Ivan Menal Llorca
President

Barcelona, 30 de maig de 2014
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