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1.Activitat de l’entitat
INTER-SOS, Associació de Familiars de Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, és una
associació sense ànim de lucre, constituïda a Barcelona l’any 1998 a l‘empara de l’article 22 de la
Constitució i que regula les seves activitats d’acord amb la llei 7/97, de 18 de juny, d’associacions
(DOGC 2423, d’ 1 de juliol), modificada per la Llei 11/2005, de 7 de juliol; 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.
L’entitat va ser constituïda el 25 de juliol de 1998 amb la denominació “Agrupació de Familiars de
Desapareguts INTER-SOS”, està inscrita amb el número 21148 al Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya i va ser declarada d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior amb data 27
d’abril de 2005.
El dia 10 de novembre de 2010 es va ser pública la declaració del 9 de març com Dia de les
persones desaparegudes sense causa aparent. Declaració Institucional (Número d’expedient
140/000033), de les Corts Generals – Diari de Sessions del Congrés dels Diputats – Any 2010- IX
Legislatura – Número 202 – amb la Presidència del Excm. Sr. José Bono Martínez – Sessió Plenària
número 191.
S’ha fet una memòria detallada de les activitats que s’han realitat durant l’any 2018. S’adjunta el
document, a part.
Durant l’any 2018 no s’ha percebut cap subvenció per part de cap organisme, ja que no s’havia fet
cap petició.
L’associació està inscrita al municipi de El Prat de Llobregat, i des d’aquesta ciutat ens faciliten un
espai compartit per atendre a les famílies en els dies acordats, així com un espai al magatzem per
tenir un armari on guardar material necessari per fer la difusió de l’associació i un petit arxiu.
També ens faciliten informació sobre cursos de formació que poden ser adequats per la gestió de
l’associació.
L’associació també està inscrita al municipi de Cornellà de Llobregat. Aquest municipi ens facilita la
difusió de les activitats que anem realitzant i també ens ha donat recolzament en actes que hem
fet en espais oberts.
Les finalitats de l’associació estan recollides en els seus estatuts i es concreten en donar suport i
acompanyament a les famílies que tenen persones desaparegudes. S’acull a la família com a
associada, una vegada ens fa arribar la denúncia que ha presentat en algun cos policial que té
competències en el seu territori. Per tant, no hi ha un criteri de gènere que influeixi en la
composició dels associats. La majoria de famílies associades en aquest moment són d’edat
avançada.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
a) Imatge fidel
Els comptes anuals simplificats adjunts, s’han formulat d’acord amb els criteris establerts en el Pla
General de les Associacions i Fundacions, amb la finalitat de mostrar la imatge fidel de la situació
financera a 31 de desembre de 2018 i dels resultats de l’associació.
Les xifres contingudes en el balanç simplificat, en el compte de pèrdues i guanys simplificat i en
aquesta memòria simplificada, es mostren en euros.
b) Principis comptables
Per l’elaboració dels comptes anuals de 2018 s’han seguit els criteris comptables i les normes de
valoració que figuren en els models trobats al web del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
Seguint aquestes directrius es presenta la Memòria d’activitats, el balanç i els comptes de resultats
simplificats, segons els models corresponents.
c) Comparació de la informació
Aquesta memòria inclou informació comparativa amb l’exercici 2017, en l’apartat 14 d’ingressos i
despeses.
3. Aplicació de resultats
L’acord de l’aplicació de resultats ha seguit el mateix criteri que s’ha utilitzat en els exercicis
anteriors. El resultat de l’exercici és negatiu ( - 111,48 €) que queda compensat pels excedents
d’exercicis anteriors.

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

4. Normes de registre i valoració
L’associació no té actius ni béns de patrimoni.

Import
–111,48
- 111,48
Import

9.567,57

9.456,09

El centre de reunió de l’associació és al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa del Prat de Llobregat,
on l’Ajuntament ens cedeix un espai compartit amb altres entitats, en horaris convinguts. També,
com s’ha explicat anteriorment, tenim un espai al magatzem on hi ha un armari tancat amb clau,
on tenim el material i un petit arxiu.
No tenim efectiu de caixa, ja que abonem les despeses corresponents a les activitats una vegada
tenim el rebut. Tenim un compte a la vista en una entitat de crèdit.
Els fons propis estan constituïts pels excedents dels exercicis anteriors i es destinen a la realització
de les finalitats de l’associació.
En aquest any 2018, no s’ha sol·licitat, ni s’ha rebut cap subvenció.
5. Immobilitzat material i intangible
L’associació no té immobilitzat material ni intangible.
6. Inversions immobiliàries
L’associació no té inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni cultural
L’associació no té béns del patrimoni cultural.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
No té arrendaments ni fa cap operació de naturalesa similar.
9. Actius financers
No en té.
10. Passius financers
No en té.
11. Fons propis
Els fons propis de l’associació estan constituïts pels excedents dels exercicis anteriors, i es destinen
totalment a les finalitats de l’associació.
L’Assemblea General d’Associats celebrada el dia 2 de febrer de 2018, va aprovar els comptes i va
acceptar compensar el dèficit de l’exercici amb els excedents dels exercicis anteriors.
La causa del dèficit és la manca d’aportació econòmica per part dels associats, de vegades
provocada per tenir unes rendes baixes. També s’han fet nous materials de difusió com díptics,
targetes, rullers, i el material de l’exposició del 20ê aniversari de l’associació. S’han abonat els
viatges a Madrid per assistir a diferents reunions amb el Ministeri de l’Interior i a les trobades del

Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), a Madrid i a Còrdova. Les partides estan detallades en
els comptes anuals i en el balanç de resultats.
12. Subvencions, donacions i llegats
Durant l’any 2018 no s’han demanat, ni s’han rebut subvencions, ni donacions, si bé hem rebut la
donació de 500€ per part del Col.legi d’Investigadors de Catalunya, com aportació solidària
recollida en les Jornades celebrades al CCCB de Barcelona durant els dies 14, 15 i 16 de juny de
2017, a les quals va participar Inter-SOS, en una taula de debat. (S’adjunta programa a la Memòria
d’Activitats).
També s’ha rebut l’aportació de 170€ per part de la Secretaria d’Estat, com a compensació al viatge
del dia 7 de març de 2019, al CNDES, en la presentació de l’Informe Anual i la taula informativa
sobre Desaparicions per Captació en sectes. S’adjunta programa a la Memòria d’Activitats.
13. Situació fiscal
S’ha presentat a Hisenda la declaració de les quotes aportades pels associats, a fi de que puguin
desgravar l’import corresponent de la seva Declaració de la Renda.
Hem consultat als diferents ajuntament on està inscrita l’associació sobre l’obligació de fer efectiu
algun impost o tribut i ens han informat que d’acord amb la normativa vigent, pel caràcter de
l’associació i els fons dels que disposa, està exempta de presentar i satisfer altres tributs.
14. Ingressos i despeses
Tal com es fa constar en els compte de resultats simplificat de l’exercici 2018, les partides
d’ingressos per les activitats són:
2018

2017

2.870,40

1.805,00

Publicitat, propaganda i relacions públiques
Serveis bancaris
Altres serveis

1.078,84
107,53
2.465,51

664,48
131,30
2.006,33

Total

3.651,88

2.802,11

Total

3.651,88

2.802,11

Quotes d’associats
Detall de les despeses

Aquest any 32 associats han fet l’aportació de la quota. La quantitat establerta és de 50 €, si bé hi
ha famílies que aporten una quantitat voluntària afegida. Com s’ha dit anteriorment, s’han editat
nous díptics, targetes i rullers per la difusió dels casos i s’ha elaborat el material de l’exposició del
20è aniversari.

L’apartat d’altres serveis inclou el servei de telefonia mòbil, correspondència i despeses d’oficina.
La partida de serveis bancaris inclou el manteniment del compte i despeses de transferències.
L’apartat de publicitat inclou les espeses de la pàgina web, i el servidor del correu electrònic, i el
material de l’exposició del 20è aniversari.
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Tots els ingressos de l’associació es destinen a les finalitats establertes en els estatus i els possibles
excedents d’un exercici es destinen a cobrir les despeses de l’exercici següent.
16. Operacions amb parts vinculades
No es realitza cap d’aquestes activitats.
17. Altra informació
L’associació no disposa de personal contractat. Totes les activitats són realitzades per les persones
de la Junta o bé pels associats de forma voluntària, sense cap tipus de remuneració.
La Junta actual de l’associació va ser elegida en l’Assemblea del dia 17 d’abril de 2016. S’han
tramitat les notificacions al Departament de Justícia i també als municipis on està inscrita.
18. Informació segmentada.
L’import dels ingressos i despeses corresponents a les activitats de l’associació es detallen en el
pressupost que es va presentar a l’assemblea. Els ingressos previstos corresponen a les quotes
d’associats, i les despeses estan dirigides al recolzament a les famílies i a activitats de
sensibilització. L’àmbit territorial d’actuació majoritari de les activitats és Catalunya, si bé hi ha
persones associades d’altres comunitats.
Els Comptes Anuals simplificats – Balanç, i Memòria d’activitats de l’exercici 2018 d’Inter-SOS han
estat presentats a l’Assemblea d’associats del dia 2 de febrer de 2019, han estat aprovats i signen
els documents de conformitat les persones de la Junta Directiva.
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