Número: 67

Data: Desembre 2016

MEMÒRIA ECONÒMICA
DEL PROJECTE
Introducció
La memòria econòmica és un document que pot ser redactat per l'equip de responsables
econòmics, un cop s'ha finalitzat l'any en curs. La idea és que acompanyi la memòria
d'activitats (podeu consultar la Fitxa temàtica núm. 66 – Memòria d'actuació del
projecte i podeu consultar la Plantilla de documentació associativa núm. 24 – Memòria
d'actuació del projecte. ) i que conjuntament constitueixin l'arxiu de l'any en curs, per
anar guardant-ho any rere any i així anar creant un arxiu històric.
Es tracta d'una recull d'informació que demostra que s’ha portat a terme el projecte i/o
activitat en termes econòmics, de forma efectiva, i que explica detalladament com s'han
gestionat els recursos de l'entitat, fet que va lligat a valors com la transparència i la
bona gestió de l'entitat.
És un document que acompanyarà els documents obligatoris a presentar a l'Assemblea
General Ordinària (AGO) de l'associació, espai on, segons l'article 322-3, s'aproven de
forma assembleària la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals
corresponent a l'exercici que ha acabat.

Com ha de ser la memòria econòmica del projecte?
A continuació es presenta un esquema general que pot servir de pauta per
realitzar una memòria econòmica del projecte .

La memòria econòmica està conformada per diferents apartats. A continuació us
presentem una proposta:
1.- Dades d’identificació del projecte i dades generals a l’entitat.
2.- Índex dels continguts de la memòria econòmica.
3.- Introducció o presentació de la memòria econòmica i les diferents parts
que la conformen.
4.- Resum de l'origen dels fons
4.1.- Recursos propis
4.2.- Recursos externs públics
4.3.- Recursos externs privats
5.- Resum de les despeses
6.- L'Estat de comptes
7.- Document tècnic de suport a la creació de l'estat de comptes
8.- Recopilació dels justificants
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Vegeu Plantilla de documentació associativa núm. 25 – Memòria econòmica del
projecte.

Els diferents apartats de la memòria d'un projecte:
1.- Dades d’identificació del projecte i dades generals a l’entitat:
Dades del projecte
• Nom del projecte.
• Sector territorial, àmbit temàtic i poblacional.
• Data d'inici i finalització del projecte.

Lloc on s'ha desenvolupat el projecte.
Dades de l'entitat
•

•
•

Nom de l'entitat
Adreça completa

2.- Índex dels continguts de la memòria econòmica
Es presenta una llista ordenada dels apartats que conformaran la publicació per a
facilitar-ne la lectura i entendre el seu contingut.
3.- Introducció o presentació de la memòria econòmica i les diferents parts de
que constarà
En la introducció s'explica el propòsit principal de la publicació i es dóna una breu
explicació o resum de les parts de que constarà la memòria, els blocs entre els quals es
dividirà per permetre a qui ho llegeixi fer-se una idea sobre el contingut i l'estructura del
text.
4.- Resum de l'origen dels fons
Abans d'endinsar-nos en els diferents recursos de l'entitat, cal comentar la importància de
diversificar les vies de finançament de l’entitat, el què s'anomena co-finançament.
La distribució aconsellable dels recursos de l'entitat és la següent:
•
•
•

•

Recursos propis: 55 – 65%
Recursos externs(organismes públics): 25 – 35%
Recursos externs (entitats privades): 20 – 30%
Altres col.laboracions

Per tant, és molt re comanable diversifi car les vies de fi nançament de l’entitat.
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Consulteu la Guia Bàsica sobre Subvencions
Seguidament s'especificarà en cada una de les partides provinents de cada una de les
tipologies de recursos de l'entitat:
Els recursos propis:
En el quadre que s'inclouria en aquest apartat tracta de ser una síntesis senzilla dels
recursos propis que al llarg de l'any s'han anat aconseguint a través d'activitats pròpies
de l'entitat. Aquest quadre pot ser de gran utilitat a l'arxiu històric per tal de veure els
anys següents les diferents propostes de finançament propi que s'han utilitzat, els
beneficis obtinguts i per tan valorar si val la pena seguir amb les activitats, valorar
noves propostes...
En definitiva, també pot servir per descobrir la necessitat de posar més esforços en
alguns dels finançaments, que no acaben de tenir els resultats desitjats.
Exemple de quadre:
Quo t es d e s o cis i
s ò cies

Ex e mp les
de
re cu rso s
p rop is

Co nce p te
1. Mante ni me nt de l soci s i
sòcie s
2. Ge ne rar nous soci s i sòci e s

Ing rés t o t al
2, 50 0€
50 €

Do nac io ns

3. C amp anye s de re col li d a de
mate ri al .
4. C amp anya a travé s de l a
we b (p aypal )

67 5€ (pre u
e qui val e nt)
77 €

Ve nd a
d ’ing re ss os p e r
s e rve is

5. Xe rra de s i/ o tal l e rs
6. Sorti de s
7. Entra de s exposi ci ons
8. Jornade s
9. Fe ste s i Fe sti val s
10 . C once rts
11 . Sam arre te s
12 . Pi ns
13 . C ale n dari s
14 . Pos tal s de N adal
15 . B ol í gra fs
16 . Ence ne dors
17 . Se rvei de bar
18 . B oti ga de come rç j ust

82 0€
10 90 €
55 €
63 0€
3, 55 3€
58 0€
10 ,8 90 €
52 60 €
43 0€
80 €
25 €
25 €
9, 58 0€
52 0€

Act ivit at s pe r
re c ap t ar f o ns

M ercha nd atge

Alt res a ct ivit at s
e co nò miq ues

Recursos externs provinents d'organismes públics:
Són els recursos que provenen de les administració públiques: Ajuntament,
Govern autonòmic, Govern central, etc. i el que es pot inclou re a la memòria
econòmica de l'entitat o del projecte són un llistat de les subvencions o
convenis amb l'administració, que hagin estat atorg ats durant aquell any en

curs.
El que proposem des del C RAJ és un llistat que defi neixi les institucions que han
atorgat subvencions, a quin projecte concret ha anat dirigida la subvenció i en
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quin estat es troba.
Exemple de quad re:
Ad min ist r ació N o m
No m d e l
fi n ançad o r a
s ub ve nció p ro je ct e
fi nanç at

Imp o rt to t al Imp o rt de la
d e l p ro je ct e s ub ve nció

Es t at d e l a
s ub ve nció

Ajuntament de
Barcelona

Subvencions per
a la realització
d'activitats i
serveis de
districte i ciutat
per a l'any 2016

"Ciutadans
amb salsa
juvenil"

20.050€

10.000€

Pagada a data
11/12/2016

Generalitat de
Catalunya

Departament de
Treball, Afers
Socials i Famílies

"Tots tenim un
jove dins"

35.678€

9.000€

Pendent de
pagament

"Tots tenim un
jove dins"

35.678€

18.000€

Diputació de
Barcelona

Subvencions per
a entitats sense
ànim de lucre de
la Diputació de
Barcelona

Sol·licitada a data
27/03/2016,
pendent de
resolució.

Recursos externs provinents d’entitats privades:
En l’actualitat, les col·laboracions entre entitats sense ànim de lucre i empreses
són poc habituals. Tot i així, cada vegada existeix més inte rès en aquesta via, ja
que pot contribuir a la diversifi cació de les fonts de fi nançament de l’associació.
Les emp reses poden tenir més inte rès en ap ortacions materials que produeixen
elles mateixes (per exemple, una copisteria pot aportar com ajut la difusió d’un
projecte a partir de la impressió i reproducció de tríptics).
Es tracta de fer el mateix que en el fi nan çament públic, incloent aquesta vegada,
els recursos econòmics i materials que p rovenen de fundacions privades, entitats
de segon o tercer grau (federacions o confederacions) o d’empreses.
Es poden classifi car entre els següents fi nançaments:
•

Ajuts

•

Ajuts d’org anitzacions de 2n o 3r grau

•

Premis i concursos

•

Sponsors

•

Patrocinis

•

Crèdits (com a anticipació d’uns ing ressos ja acordats)

I si hem dut a terme una estratègia de captació de fons (fundraising) expliquem-la
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com a part del p rojecte. Si tenim emp reses o patrocinadors privats, podem provar
d’anar més enllà dels llistats de noms o logos, explicitar semp re que sigui
possible quina ha estat la seva aportació i donar a conèixer els criteris de
l’entitat per col·laborar amb aquestes emp reses o la seva política de
re sponsabilitat social, i les modalitats de col·laboració (donacions en espècie,
voluntariat corp oratiu, màrqueting amb cau sa, patrocini genèric, etc.).

Emp re s a
fi n ançad o r a

Aj ut/ P re mi/
Sp o ns o r/
Pat ro cin i/
C rèd it

No m d e l
p ro je ct e
fi nanç at

Imp o rt
Imp o rt de l
t o t al
fi n ança me nt
del
p ro je ct e

Est at de l
p ag a me nt

X

Ajut privat

"Ciutadans amb
salsa juvenil"

20.050€

5.000€

Pagada a data
11/12/2016

Y

Patrocini

"Tots tenim un
jove dins"

35.678€

9.000€

Pendent de
pagament

Z

Crèdit per falta "Tots tenim un
de liquiditat
jove dins"

35.678€

2.000€

Sol·licitada a
data 27/03/2016,
pendent de
resposta.

5.- Resum de les despeses:
El mètode per a la recollida de les despeses que es van generant degut a la
implementació del projecte de l'entitat és anar introduint les referències o
números de factures o documents justifi catius, a les diferents partides del
pressupost, per anar sumant les despeses o ingressos que es generen, el
què ens permetrà controlar si superem o no la quantitat pressupostada.
Les despeses habituals de les associacions són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal relacionat específi cament amb el projecte
Equipaments/material
Material fungible
Assegurances
Dietes i despeses de viatges
Publicitat i propaganda
Lliurament de premis
Altres serveis contractats (equip de so, tarima...)
Personal administratiu o de gestió de l’entitat
Subministraments (telèfon, electricitat...)
Enviaments
Infraestructura de l’entitat (lloguer local, instal·lacions...)
Altres
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6.- L'Estat de comptes:

L'estat de comptes és el document on l’entitat exposa numèricament com ha
gestionat la part econòmi ca del projecte. Sovint se sol acompanyar d’una breu
explicació per aclarir con ceptes. Es tracta d'un balanç format per les despeses i
els ingressos reals que ha tingut el projecte un cop re alitzat.

Aquest document es pot redactar en format excel on constin les dades relatives al
pressupost anual, amb una comparativa de les les despeses i els ingressos del pressupost
previst a l'anterior AGO i el pressupost finalment executat, amb les desviacions
pressupostàries visibles acompanyades de les raons que ho justifiquen.
És en el compte de resultats de l'entitat, que és especialment interessant definir les
desviacions del què es va pressupostar a l'assemblea de l'any anterior
respecte al que s'ha finalment executat perquè dóna informació real per a la presa
de decisions en relació a les línies d'actuació de l'any següent i per justificar les
desviacions com a exercici de transparència i coherència de l'entitat.
No oblidem que seran les línies d'actuació de l'entitat les que guiaran el pressupost
anual per l'any venidor i que ajudarà a que es garanteixi la consecució dels objectius
plantejats i les activitats que es desprenen.
Es poden mostrar dades comparatives d’anys anteriors per veure l’evolució o els canvis com
veiem en el següent esquelet de pressupost comparatiu:
CON C EPT E

p re vis t es

e xe cut ad es

d es vi ació

p re vis to s

e xe cut at s

de s viac ió

Lloguers
Submi nistra me nts
Comunicacions
Mater ial fungi ble
Transport i despeses d e viat ge
Publicit at i pro pa gan da
Assegurances
Treballs rea litzats per a e mpreses
exter nes
Al t re s de spe se s
TOTAL DESPES ES
CON C EPT E
Ing re ss o s

Quot es de socis i sòci es
Donacions
Venda d’ingressos per serveis
Activitats per reca ptar fo ns
Merchandat ge
Altr es activitats eco nò miq ues
Subvencions ator ga des
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Empreses fi nança dor es
TOTAL IN GRESSOS
Resultat

Ingressos:

Despeses:

0

En el pressupost, el total de les despeses i el total dels ingressos han de coincidir, tot
demostrant quantitativament les raons i causes per les quals hi ha hagut desviacions.
A través d'aquest document ha de quedar entès la totalitat dels costos en
què s'ha incorregut per la realització del projecte, complementat amb
aclariments addicionals que es puguin considerar rellevants per a la
justifi cació econòmica del seu projecte .
7.- Document tècnic de suport a la creació de l'estat de comptes:

Per a que quedin introduïts els totals de cada una de les partides dins de les
despeses i dels ingressos, necessitarem desenvolupar tot un procediment de
recollida de factures i control pressupostari per a que no ens desviem del
què s'ha previst o del què s'ha presentat en el projectes subvencionat i
evitar que no ens quedi tota la feina pel fi nal.
Per a això, podem utilitzar una plantilla excel en el que s'aniran introduint
les referències o números de factures o documents justifi catius, a les
diferents partides del pressupost.
L’estructura del document de recollida de despeses i ingressos complet que
ajuda a la creació de l'estat de comptes i que proposem des del CRAJ està formada per
3pàgines diferents d'un mateix document execel.
Pàgina 1: Relació classifi cada dels ingressos obtinguts per a la
realització de l’activitat subvencionada, distribuïdes per partides.
Recursos propis
Categoria

Concepte

Quotes de socis i sòcies

Manteniment del socis i sòcies

Quantitat ingressada

Generar nous socis i sòcies
Donacions

Campanyes de recollida de material
Campanya a través de la web (paypal)

Venda d’ingressos per serveis

Xerrades i/o tallers
Sortides
Entrades exposicions
Jornades

Activitats per recaptar fons
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Concerts
Merchandatge

Samarretes
Pins
Calendaris
Postals de Nadal
Bolígrafs
Encenedors

Altres activitats econòmiques

Servei de bar
Botiga de comerç just

Recursos externs (públics)
Administració finançadora

Nom subvenció

Nom del projecte finançat

Nom del projecte finançat

Persona de contacte

Recursos externs (privats)
Empresa finançadora

Pàgina 2: Relació classifi cada de les
subvencionada, distribuïdes per partides.
Nº
Factura

Concepte
de la
factura

NIF
emissor

Nom
Data
emissor emissió

despeses

Import factura Import factura
sense impost amb impost

de

Projecte a la
qual es
relaciona la
factura

l’activitat

Observacions

Lloguers

...
Submi nistraments

...
Pàgina 3: L'estat de comptes definitiu
Mentre que a les pàgines 1 i 2 de l'excel es van introduïnt les quanties de les factures per cada
partida, del que es tracta és que de forma automàtica i a través de fórmules introduïdes en
l'excel de la pàgina 3, es vagi auto-completant la pàgina d'excel (3 a pàgina) que inclou l'estat de
comptes definitiu de l'entitat per aquell any.
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8.- Recopilació dels justificants de la despesa:
A més de la memòria econòmica del projecte, és necessari re copilar les factu res i
els rebuts originals emesos a l’associació que demostrin les despeses efectu ades
per a la re alització del p rojecte.
Això vol dir que des de l’inici de les activitats del projecte subvencionat cal tenir
cura dels justifi cants de despesa, evitant així que en el moment de fi nalitzar l'any
i tancar els comptes, hi hagi difi cultats per re collir el conjunt de factu res i rebuts
del projecte. Per aquest motiu, és molt recomanable arxivar els justifi cants
econòmics relacionats amb el projecte que van arribant a l’associació,
establint un ordre de classifi cació que us faciliti trobar fàcilment les factu res
o rebuts que us interessin com el que us hem p resentat anteriorment.
Del que es tracta és de guardar les factures emeses i rebudes, així com el rebut
que justifi ca el pagament o cobrament efectiu:


La factura:

És un document lliurat pel comerciant o fabricant (proveïdor) quan es p rodueix la
venda efectiva de me rcaderies o la prestació de serveis, en el qual s’especifi quen
els productes o serveis, les característiques dels mateixos –unitats, embalatge,
expedició, etc.-, com també el seu import i les condicions de pagament.

Vegeu Plantilla de documentació associativa – La Factura.
•

El rebut:

És un document que acredita que s’ha efectu at un pagament o el lliurament de
béns. El rebut és emès per la persona física o jurídica que rep els diners i és
lliurat com a justifi cant a la persona física o jurídica que ha pagat; habitualment,
s’estén en uns impresos que consten del rebut pròpiament dit -que es lliura a la
persona que ha pagat- i d’una matriu -que queda en poder de qui rep els diners.
És important que a les factures s’hi adjunti el justifi cant de pagament (rebut,
re sguard d’ingrés bancari o tran sfe rència) o bé quelcom on que quedi clar que la
factura ha estat pagada (segell i signatura). Això és així perquè l’existència d’una
factura no implica have r-la pagat. Fins que no es tingui un rebut, un resguard de
transferència o un segell de la factura conforme s’ha abonat, no quedarà
degudament justifi cad a la despesa a l'estat de comptes.

Recordeu que des del Centre de Recursos per a les Associacions
Juvenils de Barcelona podeu demanar una assessoria de redacció de
projectes.
Cal sol·licitar hora prèvia omplint el formulari o
trucant al 93 265 52 17, us hi esperem!
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