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1. Activitats i règim legal. 

L’ASSOCIACIÓ HEALTH US NEPAL es va constituir el 14 de juliol de 2017, segons 

consta en l’acta fundacional. 

  

Figura inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya mitjançant 

resolució numero 62186, de 3 de novembre de 2017, essent el seu Nombre d’Identificació 

Fiscal G-55.301.303. 

 

L’entitat té el domicili social en el carrer del Pare Roca, número 1, 3r 1ª d’Olot.   

 

L’Associació es regeix per la normativa vigent i imperant en matèria d’Associacions; per 

els seus propis estatuts i per la normativa existent que li sigui d’aplicació. 

 

D’acord amb els estatuts i durant l’exercici a què es refereix la present memòria, 

l’Associació té per objectiu, principalment, prestar ajuda humanitària i mèdica al Nepal, 

focalitzada en la regió de Humla. 

 

Per al compliment de les seves finalitats  s’efectuen  activitats destinades a aconseguir 

donacions i inscripcions d’associats per dur a terme en la regió de Humla accions de 

contingut sanitari. 

 

Per tal de realitzar les seves activitats, l’Associació es valdrà dels mitjans o instruments 

lícits que en cada cas cregui adients i especialment, de la contractació de personal 

imprescindible per dur-les a terme mitjançant un contracte laboral remunerat. 

 

Per donar compliment a l’article 3.10 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 

fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals del mecenatge, 

l’entitat facilita la següent informació:  

 

2. Indicació de rendes exemptes i no exemptes i criteris de càlcul per la distribució 

de les despeses. 
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Totes les rendes obtingudes per l’Associació es troben exemptes de l’Impost sobre 

Societats, en conseqüència, la totalitat d’elles  es troben classificades com rendes 

exemptes d’acord amb el següent detall: 

 

  
Art. 6 i 7 Llei 49/2002 

 

INGRESSOS 

DESPESES 

Actividad Associació  

Art.6.1º. a) Donacions i quotes satisfetes per 

part de tercers i associats.  
61.612,44.-€ 33.952,93.-€ 

Art.6.2º  Rendes i altres ingressos derivats 

del patrimoni 
0,00.-€ 0,00.-€ 

Art.6.4º  Rendes i altres ingressos derivats 

de l’explotació econòmica exempta 
7.450,00.-€ 12.168,24.-€ 

TOTAL 69.062,44.-€ 46.121,17.-€ 

 

3. Informació per activitats realitzades conforme a finalitats. 

En aquest apartat de la memòria es dona informació relativa a les despeses  i inversions 

corresponents a l’activitat realitzada per l’entitat per al compliment  de les seves finalitats 

estatutàries o del seu objecte.  

 

- Activitat CLÍNICA NEPAL: 

Aquesta activitat consisteix en l’atenció mèdica dels pacients que ho necessitin, així com 

en el subministra de medicaments i material mèdic. Al llarg de l’exercici 2019 l’activitat 

ha estat la següent:  

 

L’import de la venda dels medicaments ascendeix a 7.450,00 €. Hi hagut donacions 

d’import de 42.324,44 euros, ingressos per quotes d’associats de 19.285,00 euros. Les 

compres de medicaments han estat de 12.168,24 euros i les despeses restants han estat de 

33.952,93 euros. 

 

El detall dels ingressos i despeses de l’activitat en l’exercici a què fa referencia la 

present memòria ha estat el següent:  
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INGRESSOS 2019 SERVEIS CLINICA-FARMACIA NEPAL 

QUOTES ASSOCIATS 19.285,00 

SUBVENCIONS 0,00 

DONACIONS 42.327,44 

VENDES MEDICAMENTS 7.450,00 

PRESTACIÓ SERVEIS 0,00 

SERVEIS DIVERSOS 0,00 

INGRESSOS FINANCERS 0,00 

INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 

TOTAL INGRESSOS 69.062,44 

DESPESES 2019  

COMPRES CONSUM. 12.168,24 

DESPESES PERSONAL 8.431,65 

TRANSPORTS 6.914,92 

SERVEIS BANCARIS 92,17 

ALTRES SERVEIS 11.951,44 

ARRENDAMENTS 1.426,80 

REPAR. I MANTEN. LOCAL 4.629,99 

DESPESES EXCEPC 175,00 

AMORTITZACIONS 330,96 

TOTAL DESPESES 46.121,17 

RESULTAT 22.941,27 

 

 

Els ajuts atorgats a l’Associació provenen bàsicament de les quotes d’associats i donatius.  

 

 

4. Destí de las rendes i ingressos. 

En virtut del que estableix l’article 3r, apartat 2n de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 

de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge 

s’informa en aquest apartat del compliment de la destinació de rendes i ingressos. 

 

Segons la citada normativa, l’Associació haurà de destinar a la realització dels seus fins 

d’interès general, al menys el 70 per 100 de les següents rendes i ingressos: 

 

a) Les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupen. 

 

b)  Les rendes derivades de la transmissió de bens o drets de la seva titularitat.  
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En el càlcul d’aquestes rendes no s’inclouran les obtingudes en la transmissió onerosa de 

bens immobles en els que l’entitat desenvolupi l’activitat pròpia del seu objecte o finalitat 

específica, sempre que l’import de l’esmentada transmissió es reinverteixi en bens i drets 

en els quals es doni aquesta circumstancia. 

 

c) Els ingressos que s'obtinguin per qualsevol altre concepte, deduïdes les 

despeses realitzades per a l'obtenció d'aquests ingressos. Les despeses realitzades per a 

l'obtenció d'aquests ingressos poden estar integrades, si s'escau, per la part proporcional 

de les despeses per serveis exteriors, de les despeses de personal, d'altres despeses de 

gestió, de les despeses financeres i dels tributs, en tant que contribueixin a l'obtenció dels 

ingressos, excloent d'aquest càlcul les despeses realitzades per al compliment de les 

finalitats estatutàries o de l'objecte de l'entitat sense finalitats lucratives. En el càlcul dels 

ingressos no s'inclouran les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació 

patrimonial en el moment de la seva constitució o en un moment posterior. 

 

L’Associació haurà de destinar la resta de les rendes i ingressos a incrementar la dotació 

patrimonial o les reserves. 

El termini per el compliment d’aquest requisit serà el comprès entre l’inici de l’exercici 

en què s’hagin obtingut les respectives rendes i ingressos i els quatre anys següents al 

tancament del dit exercici. 

 

Aplicació de rendes i ingressos a fins propis 
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INGRESSOS- Conce pte s 

(imports en e uros) 
Imports 

Prestacions de serveis 0,00 

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic  

Quotes d’associats i afiliats 19.285,00 

Subvencions oficials a les activitats  

Donacions i altres ingressos per a activitats 49.777,44 

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici  

Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu  

Ingressos per arrendaments  

Ingressos per serveis al personal 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 

 

 

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici  

Ingressos financers  

Variació de valor raonable en instruments financers  

Diferències de canvis  

Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres 

aprovisionaments 

(reversions) 

 

Deterioraments i pèrdues (reversions)  

Resultats per alienacions i altres  

Altres resultats  

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació  

Reintegrament d'ajuts i assignacions  

Excés de provisions  

Ingressos (1) 69.062,44 

Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es 

reinverteixin en l’adquisició 

o el millorament d’altres béns (2.1) 

0,00 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, 

traspassats al resultat 

de l'exercici (2.2) 

0,00 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense 

finalitat 

específica, destinats a incrementar la dotació (2.3) 

0,00 

Ajustos extracomptable s negatius (re ste n a l'import) (3)=(Σ2) 0,00 

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris 

comptables o correcció 

d'errades (4) 

0,00 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4) 0,00 

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 69.062,44 
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DESPESES-Conce pte s (imports en e uros) 
Despeses 

directes 

(a) 

Despeses 

indire ctes 

(b) 

Total 

despeses 

Ajuts concedits   0,00 

Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan 
de govern 

 0,00 

Consum de béns destinats a les activitats 12.168,24  12.168,24 

Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles   0,00 

Treballs realitzats per altres entitats   0,00 

Sous, salaris, càrregues socials i assimilats 8.431,65  8.431,65 

Provisions personal   0,00 

Recerca i desenvolupament   0,00 

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts   0,00 

Arrendaments i cànons 1.426,80  1.426,80 

Reparacions i conservació 4.782,45  4.782,45 

Serveis professionals independents   0,00 

Transports 6.914,92  6.914,92 

Primes d'assegurances   0,00 

Serveis bancaris 92,17  92,17 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 908,01  908,01 

Subministraments 41,82  41,82 

Altres serveis 10.849,15  10.849,15 

Tributs   0,00 

Altres despeses de gestió corrent   0,00 

Resultats per alienacions i altres   0,00 

Altres resultats 175,00  175,00 

Despeses financeres   0,00 

Variació de valor raonable en instruments financers   0,00 

Diferències de canvis   0,00 

Amortització de l'immobilitzat 330,96  330,96 

Variació d'existències de productes acabats i en curs de 
fabricació 

  0,00 

Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres 

matèries i altres 

aprovisionaments 

   
0,00 

Deterioraments i pèrdues   0,00 

Resultats per alienacions i altres   0,00 

Impost sobre beneficis   0,00 

Despe ses (7) 46.121,17  46.121,17 

 

Imports de les dotacions anuals de l’amortització i 

deterioraments associats a les 

inversions vinculades directament a l’activitat fundacional 

(si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) 

(8.1) 

 
0,00 

  
0,00 

Import de les despeses derivades de les subvencions, 

donacions i llegats, no 

reintegrables i amb finalitat específica, traspassats al resultat 

de l'exercici, i en correlació amb l'ajust extracomptable 

realitzat en els ingressos (8.2) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Ajustos extracomptable s negatius (re ste n a l'import) 0,00 0,00 0,00 
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(9)=(Σ8) 

Imports dels recursos propis destinats a finançar les 

inversions vinculades directament a l’activitat fundacional (si 

segueix criteri d'inversió recursos propis en 

l'exercici) (10) 

 
0,00 

  
0,00 

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de 

criteris comptables o 

correcció d'errades (11) 

0,00 0,00 0,00 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) 
(12)=(10)+(11) 

0,00 0,00 0,00 

 

Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 46.121,17 0,00 46.121,17 

 

 

 

 

 

5. Participació en entitats mercantils i retribucions rebudes per els administradors 

que representen a la entitat en societats participades. 

L’Associació no manté cap tipus de participació en cap societat mercantil a data de 

tancament de l’exercici 2019. 

 

6. Participació en activitats prioritaris de mecenatge. 

En l’exercici 2019 la entitat no ha participat en activitats prioritàries de mecenatge. 

 

7. Previsió estatutària relativa al destí del patrimoni en cas de dissolució. 

L’extinció de l’Associació, llevat del cas que aquesta es produeixi com a conseqüència de 

fusió amb una altre entitat fundacional, determinarà l’obertura de procediment de 

liquidació, que es realitzarà per l’Assemblea General constituïda en Comissió  

liquidadora. 

 

AJUSTAMENTS I CÀLCUL-Conceptes 
(imports en euros) 

Imports 

Ingressos ajustats (6) 69.062,44 

Despeses indirectes ajustades (13b)  

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 69.062,44 

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats de 

l’Associació (15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts) 
 
48.343,71 

Imports executats al compliment directe de les finalitats de l’Associació (13a) 46.121,17 

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) -2.222,54 



 9 

La totalitat dels bens i drets resultants de la liquidació es destinaran a una altre entitat 

sense afany de lucre, pública o privada, que persegueixi finalitats d’interès en l’àmbit 

territorial d’actuació de l’Associació. 

 

També podran destinar-se el bens i drets liquidats a organismes, entitats o institucions 

publiques que hagin destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques. 

 

 

 

  

 


