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NOVA - CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL  
 
 

MEMÒRIA ANUAL DE L’EXERCICI 2014   

 
 

 
 
1. Activitat de la l’Associació Nova - Centre per a  la Innovació Social 

 
1.- L’Associació Nova - Centre per a la Innovació Social (en endavant NOVA) va ser constituïda 
el 15 d’Octubre de 1999.  
 

El seu domicili social és a Barcelona, Plaça Catalunya, 9, 5ª 2ª. Figura inscrita a la Direcció 
General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
amb número d’inscripció 23039 (N.I.F. G62083357). 

 
2.- NOVA es regeix pels seus estatuts, per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació i els seus estatuts.  
 

3.- NOVA exclou expressament qualsevol ànim de lucre i els seus objectius principals, en síntesi, 
són els següents: 
 

a) Promoure la innovació social transformadora, tot recollint, generant i divulgant propostes 
socialment innovadores per oferir alternatives als problemes i sistemes socials que necessiten 
ser repensats. 

b) Promoure la innovació social amb participació ciutadana i diàleg intercultural per contribuir a 
generar models socioeconòmics alternatius, una cultura de pau basada en alternatives civils 
de defensa i una societat més participativa i sostenible. 

c) Promoure la cultura de pau i la no violència com una forma de cooperació internacional al 
desenvolupament i de solidaritat, que redueixi no sols les causes sinó també els efectes de la 
violència i de la guerra. 

d) Realitzar activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament internacional i la 
cultura de la pau. 

e) Col·laborar amb tot tipus d’entitats i institucions interessades en endegar projectes de 
promoció de la innovació social. 

f) Incloure, sempre que sigui possible, la contrastació intercultural en el procés d’innovació 
social, participant en projectes d’àmbit internacional que afavoreixin el diàleg entre cultures. 

g) Oferir feines i serveis participatius que permetin a la ciutadania implicar-se activament en el 
processos d’innovació social. 

h) Emprar (produir, editar, publicar...)  tots el mitjans de comunicació, especialment els més 
interactius, per promoure la innovació social. 

i) Promoure la innovació social amb projectes, plans i cursos de recerca i de formació, per a 
totes les edats, per a professorat universitari i no universitari.  

 
4.- Els recursos obtinguts per NOVA en l’exercici 2014 s’han destinat a l’aplicació de les seves 
finalitats fundacionals. 
 
5.- L’exercici econòmic de NOVA correspon al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre.  
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2. Bases de presentació dels comptes anuals.  
 

1.- Imatge fidel: 
 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de NOVA i es presenten 
d’acord amb la legislació vigent i amb les normes i principis establerts 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, del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de les seves operacions i els canvis en el patrimoni net.  
 
No existeix cap principi comptable o criteri de valoració que, tenint un efecte significatiu en els 
comptes anuals s’hagi deixat d’aplicar.  

 
2.- Comparació de la informació:  
 

Els comptes anuals es presenten a efectes comparatius, amb cada una de les partides del 
balanç de situació, del compte de resultats, de l’estat de canvis en patrimoni net i de la 
memòria, a més de les xifres de l’exercici 2014, les corresponents a l’exercici anterior, que 
formaven part dels comptes anuals de l’exercici 2013 aprovats per l’Assemblea General.  

 
3.- Agrupació de partides:  
 

No hi ha elements aplegats en diverses partides.  
 
4.- Elements recollits en diverses partides: 
 

No hi ha elements recollits en diverses partides. 
   

5.- Canvis en criteris comptables i correcció d’errors:  
 

No hi ha canvis en criteris comptables ni s’han corregit errors de comptabilització durant 
l’exercici.  

 
 
3. Aplicació de resultats.  
 

Els excedents de l’exercici 2014 s’apliquen de la forma següent: 
 

Base de Repartiment 
Excedent de l’exercici 

 
108.49 

 
Aplicació a 

 

Romanent  
Excedents d’exercicis anteriors 108,49 
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  
Total 108,49 
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4. Normes de registre i valoració. 
 

Les normes de registre i valoració més importants aplicades en l’elaboració dels presents comptes 
anuals han estat les següents: 

 
1.- Immobilitzat material:  

 
L’immobilitzat material es valora al preu d’adquisició minorat per l’amortització acumulada i, si 
procedeix, per les pèrdues estimades que es poguessin derivar de comparar el valor net 
comptable de cada partida amb el seu import recuperable.  
 
Al tancament de l’exercici, NOVA avalua el deteriorament de valor dels diferents actius, 
estimant el valor recuperable d’aquests actius, que és el major entre el seu valor raonable i el 
seu valor en ús. Si el valor recuperable és inferior al valor net comptable es realitzarà la 
corresponent correcció valorativa per deteriorament de valor amb càrrec al compte de resultats. 
Les reversions de les pèrdues per deteriorament prèviament registrades, en cas de produir-se, 
es reconeixen en el compte de resultats de l’exercici en que el deteriorament s’elimina o es 
redueix. 
 
Els costos de renovació, ampliació o millora que representen un augment de la capacitat, 
productivitat o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost dels 
corresponents béns. Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de 
resultats de l’exercici en què es produeixen. 
 
L’amortització d’elements de les immobilitzacions materials es realitza sobre el valor de cost 
seguint el mètode lineal aplicant els següents percentatges d’amortització:  
   
• Mobiliari 5% 
• Equips per a processaments d’informació 12,5% 
 
Les noves incorporacions s’amortitzen a partir del moment de la seva entrada en funcionament. 
 

2.- Arrendaments: 
 

Els arrendaments es classifiquen com a financers sempre que de les condicions dels mateixos 
es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents  
a la propietat de l’actiu objecte del contracte. La resta d’arrendaments es classifiquen com 
arrendaments operatius.   
 
A 31 de desembre de 2014 NOVA únicament té arrendaments operatius. Els pagaments a 
tercers en concepte d’arrendament operatiu es carreguen al compte de resultats en el moment 
que es meriten sobre una base lineal durant el període d’arrendament.  

 
3.- Préstecs i partides a cobrar: 
 

Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat d’evidència en contra, serà el preu de 
la transacció. Posteriorment es valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos 
meritats en el compte de resultats aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
Malgrat tot, aquells crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i 
que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com altres saldos a cobrar, els imports dels 
quals es preveu rebre en el curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial 
com en la valoració posterior, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui 
significatiu. 
 
S’inclouen sota aquesta categoria els següents actius financers: 
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• Comptes a cobrar per operacions de les activitats corresponents als saldos de deutors de les 
activitats. 

 
• Comptes a cobrar per la resta d’operacions. S’inclouen saldos amb altres deutors, personal, 

etc.  
 
• Dipòsits a curt i llarg termini. Estan valorats pel seu valor nominal, atès que l’efecte de la no 

actualització de fluxos d’efectiu no és significatiu.  
 
Al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries per deteriorament 
si existeix evidència objectiva de les mateixes. 
 
Es considera que existeix deteriorament quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en 
quanties i venciments dels imports. Com a criteri general, la correcció del valor en llibres per 
deteriorament s’efectua amb càrrec al compte de resultats de l’exercici en que el deteriorament 
es posa de manifest.  Les reversions de les pèrdues per deteriorament prèviament registrades, 
en cas de produir-se, es reconeixen en el compte de resultats de l’exercici en que el 
deteriorament s’elimina o es redueix.  
 
Els deutors per activitats i altres comptes a cobrar són objecte de correcció valorativa, si és el 
cas, després d’haver-los analitzat de forma individualitzada. 
 

4.- Impost sobre beneficis: 
 

NOVA va optar al règim fiscal especial d’entitats sense fins lucratius i dels incentius al 
mecenatge aprovat per la Llei 49/2009, en data 10 de Juny de 2014 mitjançant la presentació 
de la corresponent declaració censal. En conseqüència, aquest règim li resulta plenament 
aplicable en el període impositiu 2014.  
 
En tant l’Associació exclou l’ànim de lucre en les seves activitats, gaudeix d’exempció de 
l’Impost sobre Societats respecte de les rendes derivades de les activitats que conformen el 
seu objecte fundacional. 
 

5.- Ingressos i despeses: 
 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix 
el corrent real de béns i serveis que ells mateixos representen, amb independència del moment 
que es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. En concret, al tancament de 
l’exercici, els ingressos per subvencions es periodifiquen en funció de les despeses 
incorregudes en cada projecte durant l’exercici. D’altra banda s’han periodificat cap a 2015 
despeses de projectes per import de 10.155,42 € per bens i serveis en curs d’execució i 
desperiodificat despeses procedents de l’exercici 2013 per 35.145,06 € per bens i serveis 
finalment executats. 
 
Els ingressos es valoren a valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre pels béns 
lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de la seva activitat, deduïts descomptes i 
impostos. 
 
Els ingressos per interessos es reconeixen en funció del seu meritament, i no difereixen 
significativament d’haver aplicat el mètode de tipus d’interès efectiu.  
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5. Immobilitzat material i intangible.  
 
Els moviments enregistrats durant l’exercici 2014 pels comptes de l’immobilitzat material i 
intangible són els que es detallen en el quadre següent: 
 
 Saldo Entrades /  Sortides / Saldo 
COST 01.01.14 dotacions reduccions  31.12.14 

Pàgina web 

Aplicacions informàtiques 

Maquinària 

1.840,22 

14.377,08 

3.202,12 

  1.840,22 

14.377,08 

3.202,12 

Altres immobilitzat material 1.875,82   1.875,82 

Mobiliari 422,41   422,41 

Equips per a processaments d’informació 18.274,39 1.039,67  19.314,06 

Total  39.992,04, 1.039,67 0,00 41.031,71 
 
AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

    

Aplicacions informàtiques 14.377,08   14.377,08 

Maquinària 3.202,12   3.202,12 

Altre immobilitat material 1.875,82   1.875,82 

Mobiliari 142,93 21,12  164,05 

Equips per a processaments d’informació 17.364,73 165,10  17.529,83 

Total 36.962,68 186,22 0,00 37.148,90 
 
 
No hi ha hagut correccions valoratives per deteriorament constituïdes al 31 de desembre de 2014. 
 
NOVA no és propietària d’edificacions ni terrenys. 
 

 
6. Inversions immobiliàries. 
 

NOVA no té inversions immobiliàries.  
 
 
7. Béns del patrimoni cultural. 
 

NOVA no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.  
 
 

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa s imilar. 
 

NOVA no ha realitzat arrendaments financers ni operacions de naturalesa similar, sinó únicament 
té contractat un arrendament de caràcter operatiu.  
 
El compte d’explotació inclou despeses de 5.085,59 Euros en concepte d’arrendament operatiu 
corresponent a l’immoble radicat a Plaça Catalunya, 9, 5ª 2ª de Barcelona, que està afecte a 
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l’activitat.  
 
L’import de la fiança derivat d’aquest arrendament és de 1.200€  
 

 
9. Actius financers. 
 

El valor en llibres per a cadascuna de les categories d’actius financers, excepte les inversions en 
empreses del grup, multigrup i associades, es mostra en el següent quadre de classificació, 
d’acord amb la seva naturalesa i funció. 
 
 Saldos 

1.01.14 Augments Disminucions  
Saldos 

31.12.14 

Inversions mantingudes fins 
el venciment 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Usuaris i deutors  
prestacions serveis 

32.525,04 0,00 6.954,33 25.570,71 

Administracions Públiques 1.653,00 6.895,93 0,00 8.548,91 

 
34.178,04 6.836,93 6.954,33 34.119,62 

 
10. Passius financers. 
 

Els passius de NOVA  corresponen íntegrament a deutes de l’activitat amb venciment dins 
l’exercici 2015 amb el desglossament que s’acompanya: 
 
 Venciments 

Partides 2015 2016 2017 2018 2019 Resta TOTAL 

        
• Deutes amb entitats de crèdit 188,86      188,86 
• Altres deutes a curt termini 48.094,11      48.094,11 
• Creditors varis 24.025,17      24.025,17 
 72.308,14      72.308,14 
 
En l’apartat “altres deutes a curt termini” s’inclouen, principalment, els següents préstecs: 

 
- Préstec atorgat per Coop 57 per import de 25.000€. 
- Préstec atorgat per l’entitat Nonviolent Peaceforce per import de 20.000€. 
- Préstec atorgat per particulars per import de 3.000€. 

 
 
11. Fons propis. 
 

Els moviments registrats en l’exercici 2014 es resumeixen a continuació: 
 
 

Saldo 
1.1.14 

Aplicació 
excedent 
exercici 

2013 

Augments / 
Disminucions 

Pèrdues/ 
Guanys 
exercici 

2014 

Saldo 
31.12.14 

Romanent  31.891,68    31.891,68 
Resultat (-) ex. anteriors -27.477.98 7.483,29   -19.994,69 
Resultats de l’exercici 7.483,29  -7.483,29 108,49 108,49 
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 11.896,99 7.483,29 -7.483,29 108,49 12.005,48 
 
 
12. Subvencions, donacions i llegats. 

 
El total de subvencions que ha rebut NOVA, l’any 2014, ha estat de 705.292,05 €. Totes aquestes 
subvencions s’han sol·licitat, s’han concedit i s’han destinat a la consecució dels objectius de 
l’Associació  
 
   
Agencia Nacional Española Juventud      21.666,95 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo    213.020,00 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament     29.800,00 
Ajuntament de Barcelona   216.359,00 
Fundació Solidaritat UB     26.689,42 
Institut Cultura de Barcelona       7.000,00 
Plataforma de ONG de Acción Social     53.610,03 
Anna Lindh Foundation     11.391,65 
Associació Catalana per la Pau.  3.900,00 
Tavola Valdese  14.00,00 
European Comision Partnership for Peace  107.855,00 
  705.292,05 
 
Les subvencions es comptabilitzen com ingressos de l’exercici a mesura que s’incorren les 
despeses de cada projecte. 
 
En aquest exercici s’han periodificat ingressos de subvencions per import de 272.219,07 €, en tant 
a la data de tancament estaven compromeses les despeses però encara no s’havien produït. Així 
mateix s’han desperiodificat (imputat al compte de resultats del 2014) ingressos rebuts per 
subvencions periodificats l’exercici 2013 per import de 156.640,08 €. 
 
 

13. Situació fiscal. 
 
NOVA està al corrent del pagament de les obligacions fiscals i presenta mensualment les 
declaracions de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i trimestralment de Retencions sobre l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i anualment l’Impost de Societats.  
 
D’acord amb la legislació vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat Social no poden 
considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 
inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o hagi transcorregut el termini de prescripció de 
quatre anys. A 31 de desembre de 2014, NOVA té oberts a possibles inspeccions tots els tributs 
que li són aplicables així com les cotitzacions a la Seguretat Social, corresponents a tots els 
exercicis no prescrits.  
 
La composició dels saldos dels comptes d’Administracions Públiques al 31 de desembre de 2014 
és la següent: 
 
 Saldos 
 Deutors Creditors  
a) Hisenda Pública:   

• Impost sobre Societats 19,74  
• I.V.A. 
• Retencions 

8.529,17 
 

 
7.214,28 
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b) Seguretat social: 

  

• Cotitzacions desembre 2014  7.403,39 
 8.548,91 14.617,67 
 
Al tancament hi ha un actiu per impost diferit per import de 1.182,28€, que correspon a les bases 
imposables negatives pendents de compensar que han estat activades per l’Associació.  
 
L’import de les bases imposables pendents de compensar es detalla a continuació: 
 

Any de 
generació 

Base imposable 
pendent de 
compensar 

2011 15.937,79€ 
2012 5.239,18€ 

TOTAL 21.176,97€ 
 

 
14. Ingressos i despeses. 

 
1.- Ingressos 
 
Els ingressos de NOVA per les activitats realitzades en l’any 2014, han estat de 709.148,46€, 
distribuïts en:  
 
a) Ingressos per prestacions de serveis  62.284,97 
b)  Quotes de socis 3.180,00 
c)  Col·laboradors 950,00 
d) Subvencions 623.425,03 
e) Donacions 19.279,04 
f) Ingressos extraordinaris 346,45 
g) Altres ingressos financers 29,42 
  709.494,91 
 
2.- Despeses 
 
NOVA no ha incorregut en despeses d’administració del patrimoni de l’Associació ni derivades del 
funcionament de l’òrgan de govern.  
 
La partida “Despeses de personal” inclou les partides següents:  
 
Sous i salaris 211.212,41 
Seguretat Social a càrrec de la entitat 69.113,84 
Altres despeses Socials 726,00 

        281.052,25 
 
15. Operacions amb parts vinculades.  

 
NOVA no fa operacions amb parts vinculades a valor diferent de les realitzades amb tercers. Totes 
les operacions realitzades NOVA pertanyen al seu tràfic ordinari i s’efectuen en condicions de 
mercat.  
 
Informar, que durant l’exercici, NOVA ha prestat serveis a la Societat Delibera, Serveis de 
Participació Interactiva, S.L. per import de 7.839,30€ més IVA.  
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Els càrrecs del Consell Directiu són gratuïts i tanmateix no existeixen obligacions en matèria de 
pensions o de pagament de primes d’assegurances, respecte dels membres antics i actuals del 
Consell.  
 
Tampoc, no existeixen al tancament, ni s’han concedit durant l’exercici 2014 bestretes ni crèdits al 
personal d’alta direcció ni als membres del Consell Directiu, ni s’han assumit obligacions per 
compte d’ells a títol de garantia.  
 
16. Altra informació.  
 
El nombre d’empleats mig de l’exercici es detalla a continuació: 
 

 2014 2013 
Fixes 2 3,00 
Eventuals  5,5 4,00 
Total 7,5 7,00 

 
 
 


