COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL (EXERCICI 2019)
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Contingut de la memòria simplificada

1. Activitat de l’entitat
L’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local és una entitat constituïda l’any 2016.
La funció de l’associació consisteix, entre d’altres, a representar els interessos dels juristes de
l’Administració local.
Per tal d’assolir l’objectiu esmentat, l’Associació du a terme accions encaminades a promoure
opinions i informes, així com intervé de forma activa en canvis normatius, promou accions en
defensa de l’interès local i crea opinió jurídica.
L’exercici econòmic comença l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre.
Les activitats desenvolupades durant el present exercici es detallen a la memòria d’activitats
annexa a aquests comptes anuals. Totes les activitats i accions desenvolupades s’han realitzat
seguint criteris de màxima igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel
Els comptes anuals s’han preparat a partir de les xifres que consten en els registres comptables
de l’Associació, els quals es mantenen d’acord amb les normes i els principis continguts en el
Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, amb l’objecte
d’oferir la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’exercici.
Els comptes anuals es formulen en euros, i estan formats pel balanç de situació simplificat, el
compte de resultats simplificat, l’estat de canvis en el patrimoni net i aquesta memòria
simplificada, el contingut conjunt dels quals forma una unitat. L’entitat ha optat per l’aplicació
dels criteris per a les entitats de dimensió reduïda continguts al Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat
pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Durant l’exercici, l’Associació, per tal de presentar millor la imatge fidel, no ha deixat d’aplicar
les disposicions legals en matèria comptable. Per tant, els principis comptables aplicats en la
formulació dels comptes anuals han estat els que es recullen a les disposicions legals que són
d’aplicació a l’Associació.
2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
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3. Comparació de la informació
Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018. Als presents comptes anuals es presenten
les xifres de l’exercici objecte de la rendició de comptes.
4. Agrupació de partides
Les partides del balanç de situació i del compte de resultats no han estat objecte d’agrupació.
5. Elements recollits en diverses partides
Dins el balanç de situació inclòs en els presents comptes anuals no hi ha elements patrimonials
distribuïts en diverses partides.
6. Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables.
7. Correcció d’errors
Durant el present exercici no s’han registrat correccions d’errors.
3. Aplicació de resultats
La proposta que es presenta a l’Assemblea General de l’Associació és aplicar l’excedent de
l’exercici 2019 de 2.301,47 € a romanent i a compensar l’excedent negatiu de l’exercici
anterior.
Quadre explicatiu de l’aplicació de resultats:
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
2.301,47 €
2.301,47 €
Import
2.301,47 €

2.301,47 €

4. Normes de registre i valoració
S’han d’indicar els criteris comptables aplicats amb relació a les partides següents:
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1. Immobilitzat intangible
No aplicable a l’Associació.
2. Béns integrants del patrimoni cultural
No aplicable a l’Associació
3. Immobilitzat material;
No aplicable a l’Associació
4. Inversions immobiliàries.
No aplicable a l’Associació.
5. Arrendaments
Per al present exercici no és aplicable a l’Associació.
6. Permutes.
No aplicable a l’Associació.
7. Actius financers i passius financers; s’ha d’indicar:
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius
financers i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor raonable.
b) Els criteris aplicats per a determinar l’existència d’evidència objectiva de deteriorament,
així com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la baixa definitiva d’actius
financers deteriorats. En particular, s’han de destacar els criteris utilitzats per a calcular les
correccions valoratives relatives als deutors per activitats i altres comptes a cobrar. Així
mateix, s’han d’indicar els criteris comptables aplicats als actius financers les condicions
dels quals hagin estat renegociades i que, d’una altra manera, estarien vençuts o
deteriorats.
c) Criteris emprats per al registre de la baixa d’actius financers i passius financers.
d) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades; s’ha d’informar sobre el criteri
seguit en la valoració d’aquestes inversions, així com l’aplicat per a registrar les correccions
valoratives per deteriorament.
8. Existències;
No aplicable a l’associació.
9. Impostos sobre beneficis.
No s’ha realitzat durant el present exercici cap activitat subjecta a tributar per l’impost sobre
beneficis.
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10. Ingressos i despeses.
Els ingressos i despeses s’imputen en funció de la seva meritació, és a dir, quan es produeix
corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es
produeix el corrent monetari o financer de cobrament o pagament. Els ingressos es valoren pel
valor raonable de la contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes i impostos.
11. Subvencions, donacions i llegats.
No aplicable a l’associació per a l’exercici en curs.
12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
Les operacions realitzades amb parts vinculades es quantifiquen, generalment, pel seu valor
raonable. Si excepcionalment el preu difereix del seu valor raonable, la diferència es registra
en funció de la realitat econòmica de l’operació.
L’entitat no ha realitzat cap transacció comercial d’aquest tipus.
5. Immobilitzat material i intangible
Durant l’exercici en curs no hi ha hagut moviments a immobilitzat material o intangible.
6. Inversions immobiliàries
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç.
7. Béns del patrimoni cultural
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç.
9. Actius financers
A la data de tancament, no hi ha actius financers de titularitat de l’associació.
10. Passius financers
No hi ha passius financers de titularitat de l’associació.

11. Fons propis
Els fons propis de l’entitat estan formats pel fons social i pels excedents positius i negatius
procedents d’exercicis anteriors.
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El resultat de l’exercici obtingut en el present exercici ha estat positiu en 4.165,77.
12. Subvencions, donacions i llegats
Durant el present exercici no s’ha rebut cap subvenció, donació o llegat.
13. Situació fiscal
13.1. Impostos sobre beneficis
L’Associació ha aplicat durant el present exercici al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge.
D’acord amb aquest règim, totes les rendes de l’Associació estan exemptes de l’Impost sobre
Societats a excepció de les derivades d’explotacions econòmiques no declarades exemptes per
la normativa tributària i les derivades de les explotacions declarades exemptes però no
incloses al seu objecte fundacional o finalitat específica. Durant l’exercici 2017 no s’ha rebut
cap renda que no estigués exempta.
13.2. Altres tributs
Impost sobre el valor afegit
L’Associació està exempta de l’impost sobre el valor afegit pel que fa a les quotes dels seus
socis, i també per les activitats de caire social. Aquestes exempcions abasten tota l’activitat
actual de l’Associació, per la qual cosa no es presenten declaracions per aquest impost, ni es
dedueix cap import en concepte d’IVA suportat.
14. Ingressos i despeses
Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’Associació
Les despeses derivades del funcionament dels òrgans de govern de l’Associació durant
l’exercici 2019 es corresponen amb l’abonament als membres de la Junta de despeses en
concepte d’aparcament de vehicles privats per a l’assistència a diferents sessions de junta, així
com assistència a diferents actes organitzats per la mateixa associació. El detall de les despeses
és el del quadre adjunt:
Concepte
Despeses assistència juntes i actes
TOTAL

Import
80,25 €
80,25 €

Ajuts concedits i altres despeses.
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del compte de resultats.
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Aprovisionaments.
No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del compte de resultats.
Despeses de personal.
Atès que els càrrecs de la Junta s’exerceixen amb caràcter gratuït i no figura cap persona
contractada per l’Associació, no hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf en el compte de
resultats
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
L’entitat no ha registrat cap import en aquest concepte durant l’exercici.
Permutes
No s’ha produït cap venda de béns ni prestació de serveis per permuta.
Altres resultats
No figura cap partida corresponent a aquest concepte.
Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions
No hi ha hagut ingressos per patrocinadors i col·laboracions.
Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades
L’Associació no ha realitzat cap transacció mercantil amb entitats del grup o associades
Transaccions efectuades en moneda estrangera
L’Associació no ha realitzat transaccions en moneda diferent a l’euro.
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Béns i drets que formen part dels fons dotacionals
Els fons socials s’han anat generant al llarg de la vida de l’entitat procedents dels resultats
obtinguts en tot aquest temps. Es troben majoritàriament en efectiu monetari i no és possible
indicar-ne la seva localització concreta a les diverses partides de l’actiu.
Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals
El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a la Llei 4/2008 de
la Generalitat de Catalunya, del 24 d’abril, i a l’article 3.2 la Llei 49/2002, del règim fiscal de les
entitats sense afany de lucre, és el que s’exposa tot seguit:
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Finalitats pròpies de l’associació.
Un cop aplicat més del 70% dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals, en base a la Llei
4/2008 de la Generalitat de Catalunya, del 24 d’abril, i a l’article 3.2 de la Llei 49/2002, del
règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, es proposa aplicar a “Fons social” l’excedent
de l’exercici, per import de 2.301,47€, segons s’exposa a la memòria.
Partides significatives per comprovar el compliment de les finalitats
Tenint en compte que totes les despeses de l’exercici ho són en compliment de les finalitats
fundacionals, les partides a les quals s’han destinat les rendes i ingressos de l’exercici es poden
apreciar al compte de resultats.
Previsió estatutària relativa al destí del patrimoni en cas de dissolució
D’acord amb els estatuts de l’Associació, el romanent net que resulti de la dissolució i
liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en
l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor
d’obres benèfiques.
16. Operacions amb parts vinculades
L’Associació no ha realitzat cap operació amb entitats o altres parts vinculades.
17. Altra informació
No s’han produït fets posteriors al tancament que, tot i no afectar els comptes anuals, puguin
ser d’utilitat per a l’usuari dels estats financers.
Tampoc s’han produït fets posteriors al tancament que afectin l’aplicació del principi d’entitat
en funcionament.
18. Informació segmentada
a) Xifra de negocis per tipus d’activitat i centres de treball
No aplicable a l’Associació.
b) Xifra de negocis per mercat geogràfic
No aplicable a l’Associació.
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