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MEMORIA DE ACTIVIDADES
EXERCICIO 2018
1. DATOS DA ENTIDADE

A. Identificación da entidade:
-Asociación de persoas con discapacidade VONTADE
-Réxime xurídico: Asociación.
- Inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións de Pontevedra co nº 2003/006863-1ª con
data do 09 de decembro do 2003.
-(CIF) G 36452837

B. Domicilio da entidade
-(Rúa/Praza)A Rocha
- (numero) 19-B
-Código Postal 36740
-Localidade Tomiño
-Provincia Pontevedra
-Telefono 986 623044
-Mail info@vontade.org
-Fax 986 098269
2. FINS ESTATUARIOS

Os fins principais de Vontade son:
1. Defende-la dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade.
2. Promove-la plena integración escolar, laboral e social das persoas con discapacidade.
3. Crea-las condicións para que os/as socios/as. poidan cumprir axeitadamente a misión.
4. Promover actitudes sociais positivas cara a persoa con discapacidade.
5. Promove-la lexislación axeitada que mellore a situación do colectivo.
Participar na Orientación, coordinación e impulso do Movemento Asociativo no que estea
integrado Vontade con criterios de solidariedade.
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6. Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da
discapacidade.
7. Representa-los seus socios/as. no ámbito local, provincial, autonómico, estatal e
internacional
8. Desenvolver estratexias solidarias para que se poidan acadar equilibrios interterritoriais
en calidade e servizos.
9. Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade, dirixidos
especificamente á atención da muller.
10. Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade, dirixidos
especificamente á atención da infancia e á xuventude.
11. Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade, dirixidos
especificamente á atención das persoas maiores.
12. Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade, dirixidos
especificamente a calquera outro colectivo en risco de exclusión social.
13. Desenvolver programas e actividades relacionados co fomento e participación do
Voluntariado Social.
14. Promover e poñer en funcionamento todo tipo de iniciativas deportivas para persoas
con discapacidade, priorizando aquelas que impulsen o deporte de base.
15. Promover e poñer en funcionamento todo tipo de iniciativas culturais, educativos e de
lecer orientadas ás persoas con discapacidade.
16. Promover e poñer en funcionamento todo tipo de programas de cooperación e
desenvolvemento no exterior dirixidos ás persoas con discapacidade ou en risco de
exclusión social.
Calquera outro que, de xeito directo ou indirecto, poida contribuír ó cumprimento da
misión de Vontade ou redundar no beneficio das persoas con discapacidade.
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3. NÚMERO DE SOCIOS
-numero de persoas físicas asociadas:196
-numero de persoas xurídicas asociadas: 0
-numero total de socios: 196
-Natureza das persoas xurídicas asociadas:
4. ACTIVIDADES DESENROLADAS, RESULTADOS E BENEFICIARIOS
4.1.

CENTRO DE DÍA

A. Identificación da actividade
-

Denominación da actividade: Centro de Día

-

Servizos comprendidos na actividade:



Fisioterapia.



Teatro



Terapia Ocupacional.



Informática a carta



Psicoloxía.



Taller de Educación Social



Traballo Social.



Taller de Cociña



Educación Social



Taller de Afectividade e Habilidades



Logopedia



Atención Sociosanitaria



Boccia



Natación terapéutica



Ocio e lecer



Psicomotricidade



Estimulación Cognitiva



Talleres formativos:

Sociais

o

Luns

ó

Sol.

o Lectura de actualidade
o Lectoescritura
o Manualidades
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-

Breve descrición da actividade

Durante o ano 2018 leváronse a cabo numerosos servizos destinados a persoas con
discapacidade e as súas familias.
Co obxectivo de acadar a máxima autonomía das persoas usuarias de estes, así
favorecer, por medio de todas as ferramentas e estratexias posibles, a participación das
persoas con discapacidade en todos os ámbitos (social, cultural, educativo, de ocio,
etc,.).
Contando con servizos de atención directa para as persoas usuarias do Centro de Día,
servizos de rehabilitación e promoción de autonomía, educación de adultos, atención
sociofamiliar, etc.,.

B. Recursos humanos asignados á actividade
Tipo de persoal

Número

Persoal asalariado

8

Persoal con contrato de servizos

3

Persoal voluntariado

3
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C. Custe e financiamento da actividade
CUSTE
Gastos por axudas e outros
a. Axudas monetarias

IMPORTE
3.644,39
2.471,30

b. Axudas non monetarias
c. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
Aprovisionamentos
a. Compras de bens destinados á actividade

1.173,09
29.072,83
2.123,59

b. Compras de materias primas
c. Compras de outros aprovisionamentos
d. Traballos realizados por outras entidades

26.949,24

e. Perdidas por deterioro
Gastos de persoal
Outros gastos da actividade
a. Arrendamentos e canóns
b. Reparacións e conservación

81.036,68
40.440,56
189,72
12.333,86

c. Servizos de profesionais independentes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servizos bancarios

824,29
322,54

g. Publicidade, propaganda e relacións públicas
h. Suministros
i.

4.759,88

Tributos

j. Perdidas por créditos incobrables derivados da actividade
k. Outras perdidas de xestión corrente
Amortización de inmobilizado
Gastos financeiros

22.010,26
27.392,49
93,30

Diferenzas de cambio
Adquisición de Inmobilizado
CUSTE TOTAL DA ACTIVIDADE

181.680,24
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cotas de asociados

503,22

Prestacións de servizos da actividade (incluído cotas de usuarios)

37.676,79

Ingresos ordinarios da actividade mercantil
Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio
Ingresos con orixe na Administración Pública
a. Contratos co sector público

144.713,56
144.713,56

b. Subvencións
c. Concertos
Outros ingresos do sector privado

2.091,08

a. Subvencións
b. Donacións e legados
c. Outros

1.981,80
109,28

FINANCIACIÓN TOTAL DA ACTIVIDADE

184.984,65

D. Beneficiarios/as da actividade
-

Numero total de beneficiarios/as: 57

-

Clase de beneficiario/a: Directos e indirectos. Persoas usuarias do centro de días e
as súas familias.

-

-

Requisitos esixidos para ostentar a condición de beneficiario/a:


Idade superior ou igual ós 16 anos.



Posuír certificado de discapacidade física (*mixta) superior ou igual ó 33 %.



Grado de Dependencia concedido.

Pago cota correspondente en función do tipo de praza, a través de Libranza
Vinculada ao Servizo, praza privada ou prza pública.

-

Grado de atención que reciben os beneficiarios/as: 100 %
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E. Resultados obtidos e grao de cumprimento
-

Resultados obtidos coa realización da actividade.


Protección da dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade.



Promoción da integración das persoas con discapacidade.



Promoción de actitudes positivas cara a persoa con discapacidade.



Reunión e difusión de información xeral e especializada sobre os problemas
da discapacidade.



Desenvolvemento de programas e actividades relacionados co fomento e
participación do Voluntariado Social.



Promoción e posta en funcionamento de todo tipo de iniciativas culturais,
educativas e de lecer orientadas ás persoas con discapacidade.



Promoción e posta en funcionamento todo tipo de iniciativas deportivas para
persoas con discapacidade.

4.2.

Grao ou nivel de cumprimento dos fins estatuarios: 100 %
PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA
COMARCA DO BAIXO MIÑO E CONCELLOS LIMITROFES

A. Identificación da actividade
-

Denominación da actividade: Promoción da autonomía de persoas con discapacidade
da Comarca do Baixo Miño e Concellos limítrofes

-

Servizos comprendidos na actividade:


Fisioterapia.



Psicoloxía



Logopedia



Talleres ocupacionais



Servicio de Información e Asesoramento



Actividades de Ocio e lecer



Actividades náuticas: “Navegando pola Historia do Baixo Miño”



Actividades de Participación Comunitaria
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-

Breve descrición da actividade
Durante o ano 2018 no Centro de Recursos Vontade, ademais das persoas usuarias
do Centro de Día, tamén se lles ofrece servizos de promoción da autonomía a todas
as persoas con discapacidade física da Comarca do baixo Miño e Concellos
limítrofes, que sen ter a necesidade de asistir a diario a un Centro de Atención
Terapéutica Diúrna, precisen dalgún servizo determinado para mellorar a súa
calidade de vida e benestar persoal.

B. Recursos humanos asignados á actividade
Tipo de persoal

Número

Persoal asalariado

8

Persoal con contrato de servizos

3

Persoal voluntariado
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C. Custe e financiamento da actividade
CUSTE
Gastos por axudas e outros

IMPORTE
0,00

a. Axudas monetarias
b. Axudas non monetarias
c. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
Aprovisionamentos

14.612,20

a. Compras de bens destinados á actividade
b. Compras de materias primas
c. Compras de outros aprovisionamentos
d. Traballos realizados por outras entidades

14.612,20

e. Perdidas por deterioro
Gastos de persoal
Outros gastos da actividade
a. Arrendamentos e canóns
b. Reparacións e conservación
c. Servizos de profesionais independentes

74.787,00
15.480,26
86,39
6.745,08
690,00

d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servizos bancarios
g. Publicidade, propaganda e relacións públicas
h. Suministros
i.

450,79
173,67
118,58
2.603,06

Tributos

j. Perdidas por créditos incobrables derivados da actividade
k. Outras perdidas de xestión corrente
Amortización de inmobilizado

4.612,68
14.980,27

Gastos financeiros
Diferenzas de cambio
Adquisición de Inmobilizado
CUSTE TOTAL DA ACTIVIDADE

119.859,72
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cotas de asociados

464,41

Prestacións de servizos da actividade (incluído cotas de usuarios)

20.572,61

Ingresos ordinarios da actividade mercantil
Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio
Ingresos con orixe na Administración Pública

94.178,37

a. Contratos co sector público
b. Subvencións

82.078,37

c. Concertos

12.100,00

Outros ingresos do sector privado

4.289,12

a. Subvencións

4.112,92

b. Donacións e legados
c. Outros

176,20

FINANCIACIÓN TOTAL DA ACTIVIDADE

119.504,52

D. Beneficiarios/as da actividade
-

Numero total de beneficiarios/as: 138

-

Clase de beneficiario/a: Directos e indirectos. Persoas con discapacidade e as súas
familias.

-

Requisitos esixidos para ostentar a condición de beneficiario/a:


-

Posuír certificado de discapacidade.

Grado de atención que reciben os beneficiarios/as: 100 %

E. Resultados obtidos e grao de cumprimento
-

Resultados obtidos coa realización da actividade.
 Protección da dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade.
 Promoción da integración das persoas con discapacidade.
 Promoción de actitudes positivas cara a persoa con discapacidade.
 Mellora na estima das persoas con discapacidade.
 Fomento d autonomía persoal das persoas con discapacidade.
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 Promoción e posta en funcionamento de todo tipo de iniciativas culturais,
educativas e de lecer orientadas ás persoas con discapacidade.
 Aumento do empoderamento das persoas con discapacidade da Comarca do
Baixo Miño e Concellos limítrofes.
4.3.

Grao ou nivel de cumprimento dos fins estatuarios: 100 %.
ENVELLECEMENTO ACTIVO

A. Identificación da actividade
-

Denominación da Actividade: Envellecemento Activo

-

Servizos comprendidos na actividade:
Mellorar a calidade e hixiene nos movementos evitando riscos de caídas e
diminución da autonomía da persoa, que facilite as relacións sociais e a integración.

-

Breve descrición da actividade
Nos talleres realizaranse actividades encamiñadas á mellora da postura, a forza
muscular, a coordinación, a relaxación, o equilibrio, a flexibilidade, a mobilidade
articular, e en xeral todas aquelas tarefas que facilitan a independencia dos maiores
na realización de tódalas súas actividades do día a día de maneira segura e sempre
dende un punto de vista psicomotriz acorde ás necesidades deste grupo concreto.

B. Recursos humanos asignados á actividade
Tipo de persoal

Número

Persoal asalariado

1

Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntariado
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C. Custe e financiación da actividade
CUSTE
Gastos por axudas e outros

IMPORTE
0,00

a. Axudas monetarias
b. Axudas non monetarias
c. Gastos por colaboracions e do órgano de goberno
Aprovisionamentos

36,56

d. Compras de bens destinados á actividade
e. Compras de materias primas
f. Compras de outros aprovisionamentos
g. Traballos realizados por outras entidades

36,56

h. Perdidas por deteriodo
Gastos de persoal
Outros gastos da actividade

552,65
317,94

a. Arrendamentos e cánons
b. Reparacións e conservación
c.

192,72

Servicos de profesionais independentes

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

12,88

Servizos bancarios

g. Publicidade, propaganda e relacións públicas
h. Suministros
i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados da actividade

k. Outras pérdidas de xestión corrente
Amortización de inmobilizado

74,37

37,97
428,01

Gastos financeiros
Diferencias de cambio
Adquisición de Inmobilizado
CUSTE TOTAL DA ACTIVIDADE

1.335,15
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

3,43

Prestacións de servizos da actividade (incluído cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios da actividade mercantil
Rentas e outros ingresos derivados do patrimonio
Ingresos con orixen na Administración Pública

0,00

a. Contratos co sector público
b. Subvencións
c. Concertos
Outros ingresos do sector privado

1.050,00

a. Subvencións
b. Donacións e legados
c. Outros

1.050,00

FINANCIACIÓN TOTAL DA ACTIVIDADE

1.053,43

D. Beneficiarios/as da actividade
-

Numero total de beneficiarios/as: 31

-

Clase de beneficiario/a: Directos. Persoas maiores de 65 do Concello de Tomiño.

-

Grado de atención que reciben os beneficiarios/as: 100 %

E. Resultados obtidos e grao de cumprimento
-

Resultados obtidos coa realización da actividade.
Mellora nos seguintes aspectos:
o

control postural

o

respiración durante a realización de exercicios

o

equilibrio e a coordinación

Os talleres tiveron lugar os venres de 10:30 a 12:30 durante todo ano, excepto os
meses de xaneiro e agosto.
-

Grao ou nivel de cumprimento dos fins estatuarios: 100 % .

13/59

Entidade declarada de Utilidade Pública DOG nº 219/2011, Inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións de Pontevedra co nº 2003/006863-1ª; Inscrita no Rexistro Único de Entidades
Prestadoras de Servizos Sociais co nº E-1777, e no Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia nº C-36-001978

Memoria de actividades
e
Memoria Económica
Exercicio 2018

4.4.

TRANSPORTE ADAPTADO

A. Identificación da actividade
-

Denominación da Actividade: Servizo de Transporte Adaptado

-

Servizos comprendidos na actividade:
Servizo de transporte adaptado para persoas con mobilidade reducida do Centro de
Día Vontade.

-

Breve descrición da actividade
Servicio de transporte adaptado para as persoas usuarias do Centro de Día Vontade
e para as persoas usuarias dos servizos de promoción de autonomía, para o desfrute
das actividades realizadas tanto no CRD Vontade, en instalacións alleas e no medio
ambiente.

B. Recursos humanos asignados á actividade
Tipo de persoal

Número

Persoal asalariado

4

Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntariado
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C. Custe e financiación da actividade
CUSTE
Gastos por axudas e outros

IMPORTE
0,00

a. Axudas monetarias
b. Axudas non monetarias
c. Gastos por colaboracions e do órgano de goberno
Aprovisionamentos

36,56

a. Compras de bens destinados á actividade
b. Compras de materias primas
c. Compras de outros aprovisionamentos
d. Traballos realizados por outras entidades

36,56

e. Perdidas por deteriodo
Gastos de persoal
Outros gastos da actividade
a. Arrendamentos e cánons
b. Reparacións e conservación
c.

13.678,38
21.141,42
14,40
6.636,92

Servicos de profesionais independentes

d. Transportes
e. Primas de seguros
f.

2.715,89

Servizos bancarios

g. Publicidade, propaganda e relacións públicas
h. Suministros
i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados da actividade

k. Outras pérdidas de xestión corrente
Amortización de inmobilizado

10.917,66
386,82
469,73
19.990,44

Gastos financeiros
Diferencias de cambio
Adquisición de Inmobilizado
CUSTE TOTAL DA ACTIVIDADE

54.846,80
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestacións de servizos da actividade (incluído cuotas de usuarios)

84,94
11.925,77

Ingresos ordinarios da actividade mercantil
Rentas e outros ingresos derivados do patrimonio
Ingresos con orixen na Administración Pública
d. Contratos co sector público

17.773,81
13.473,81

e. Subvencións
f. Concertos
Outros ingresos do sector privado
d. Subvencións

4.300,00
18.962,07
16.887,07

e. Donacións e legados
f.

Outros

2.075,00

FINANCIACIÓN TOTAL DA ACTIVIDADE

48.746,60

D. Beneficiarios/as da actividade
-

Numero total de beneficiarios/as: 63

-

Clase de beneficiario/a: Directos e indirectos. Persoas con discapacidade e as súas
familias

-

Grado de atención que reciben os beneficiarios/as: 100 %

E. Resultados obtidos e grao de cumprimento
-

Resultados obtidos coa realización da actividade.
Incremento no número de persoas con discapacidade usuarias do Centro de Día
Vontade

O servizo levouse a cabo de luns a venres de 08:00 a 09:30 e de 17:30 a 19:00 para
asistir ó CRD Vontade. Ademais realizouse este servizo para asistir ás actividades de
piscina terapéutica e Ocio.
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4.5.

Grao ou nivel de cumprimento dos fins estatuarios: 100 % .
NAUTICA PARA TODOS

A. Identificación da actividade
-

Denominación da Actividade: Náutica para todos

-

Servizos comprendidos na actividade:
Doce xornadas de navegación en dúas embarcacións adaptadas para persoas con
mobilidade reducida:


8 xornadas de deporte turístico inclusivo



4 xornadas de proba de orientación Inclusivo

Breve descrición da actividade
Proxecto Transfronterizo Tomiño Vilanova de Cerveira que fomenta a inclusión das
persoas con discapacidade a través do deporte náutico no Rio Miño. Realizáronse 12
xornadas onde participaron diferentes asociacións de persoas con discapacidade de
Galicia e do norte de Portugal:


8 xornadas de deporte turístico inclusivo: onde mostrouse ás persoas
participantes/beneficiarias o patrimonio cultural e fluvial do río Miño, con
explicacións sobre a existencia das diversas fortalezas e das fermosas
paisaxes que nos ofrece a beira do río.



4 xornadas de proba de orientación Inclusivo: Actividade multidisciplinar
destinada a probar a capacidade de coordinación e traballo en equipo das
persoas participantes

B. Recursos humanos asignados á actividade
Tipo de persoal

Número

Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntariado
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C. Custe e financiamento da actividade
CUSTE
Gastos por axudas e outros

IMPORTE
0,00

d. Axudas monetarias
e. Axudas non monetarias
f. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
Aprovisionamentos

0,00

f. Compras de bens destinados á actividade
g. Compras de materias primas
h. Compras de outros aprovisionamentos
i.

Traballos realizados por outras entidades

j. Perdidas por deterioro
Gastos de persoal
Outros gastos da actividade
l.

Arrendamentos e canóns

5.749,84
511,71

m. Reparacións e conservación
n. Servizos de profesionais independentes
o. Transportes
p. Primas de seguros
q. Servizos bancarios
r. Publicidade, propaganda e relacións públicas
s. Suministros
t. Tributos
u. Perdidas por créditos incobrables derivados da actividade
v. Outras perdidas de xestión corrente

5.238,13

Amortización de inmobilizado
Gastos financeiros
Diferenzas de cambio
Adquisición de Inmobilizado
CUSTE TOTAL DA ACTIVIDADE

5.749,84
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cotas de asociados

0,00

Prestacións de servizos da actividade (incluído cotas de usuarios)

338,45

Ingresos ordinarios da actividade mercantil
Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio
Ingresos con orixe na Administración Pública

4.250,88

d. Contratos co sector público
e. Subvencións

4.250,88

f. Concertos
Outros ingresos do sector privado

0,00

d. Subvencións
e. Donacións e legados
f. Outros
FINANCIACIÓN TOTAL DA ACTIVIDADE

4.589,33

D. Beneficiarios/as da actividade
-

Numero total de beneficiarios/as: 197

-

Clase de beneficiario/a: Directos. Persoas con discapacidade de Galicia e o Norte de
Portugal

-

Requisitos esixidos para ostentar a condición de beneficiario/a:


-

Posuír certificado de discapacidade.

Grado de atención que reciben os beneficiarios/as: 100 %

E. Resultados obtidos e grao de cumprimento
-

Resultados obtidos coa realización da actividade.


Fomento do lecer inclusivo e saudable.



Fomento da unidade transfronteriza.



Fomento das relacións de sensibilización, normalización e inclusión social.



Por en valor as riquezas culturais da ribeira do río Miño (sistemas de
fortificacións o longo do río).



Prevención do illamento e de conductas nocivas na mocidade.
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-

Visibilización e sensibilización da discapacidade a través do deporte

Grao ou nivel de cumprimento dos fins estatuarios: 100 %.

5. INFORMACIÓN XERAL SOBRE OS MEDIOS DA ASOCIACIÓN

A. Medios Persoais
-

Persoal asalariado Fixo

Numero medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

0,38

189

2

0,50

289

2

-

Persoal asalariado Non Fixo

Numero medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

2,07

530

6;10

0,25

502

2

4,46

501

1;2;6

0,12

402

2

0,50

401

2

-

Profesionais con contrato de arrendamento de servizos

Numero medio

Características dos profesionais e natureza dos servizos prestados á
entidade

3,01

Psicolóxia: servizo de psicoloxia a persoas con discapacidade da
Comarca do Baixo Miño e Concello limítrofes; Director do Centro:
Servizo de dirección; 1Administrativa: Servizo de administración;
Coidador: Servizo de atención sociosanitario
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-

Voluntariado

Numero medio

Actividades nas que participan

0,52

1. Programa de acompañamento e inclusión de persoas con
discapacidade en actividades de ocio.
2.

Programa de apoio en talleres e actividades do Centro

B. Medios materiais


Centros ou establecementos da entidade

Numero

Titularidade ou relación xurídica

Localización

1

Propia

A Rocha 19B, Tomiño

Características
Centro de recursos para persoas con discapacidade, de 798 m2. Formado por:
Unha cociña, un comedor, un salón de usos múltiples, sala de fisioterapia, tres aulas de
formación, dous talleres, sala de reunións, catro despachos de atención persoal, arquivo,
despacho de coordinación, despacho de administración e recepción.
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Equipamento

Todo o detallado a continuación encontrase na localización: Rúa A Rocha, 19 B, 36740,
Tomiño
CESIÓN TERRENO
TERR-01
CONST-01
CAM-001
CAM-002
CAM-003
INFOR-002
INFOR-003
INFOR-004
INFOR-005
INFOR-006
INFOR-007
INFOR-008
INFOR-009
INFOR-010
INFOR-011
INFOR-012
INFOR-013
INFOR-014
INFOR-015
INFOR-016
INFOR-017
INFOR-018
INFOR-019
INFOR-020
INFOR-021
INFOR-022
INFOR-023
INFOR-024

Terreo
CONSTRUCIÓN CENTRO
Construción do centro
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN
Vídeo Cámara Dixital Sony DCRHC32
Cámara Fotos Nikon Réflex Dixital
Cámara Fotos Nikon 999 D720050 kit D7200 + 1, Sandisk 128 GB
33 Ordenadores Asus
5 Ordenadores Athlon
4 Ordenadores Portátil
4 Punto de acceso inalámbrico Netgear WG602-400PES (0712025)
4 Proxector para pizarra electrónico
1 Proxector Sony
Pantalla de proxección motorizada
Servidor. Monitor. Router. Gravadora
Servidor Súper micro
Gravadora con micro.Stereo ECM-DS70P
Scaner Epson V
Sai Eaton y tarxeta
Programa informatico (TeamViewer)
Programa informatico: classicges 6
Programa informatico: classicair 6
Programa informatico: classicconta 6
Irisbond Duo, tablet 12”
Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-8400, Ram de 8GB, HDD de
1TB, Intel UHD Graphics 630, color negro
Dispositivo de almacenamento en rede ReadyNas en formato Rack con
capacidad 32 TB
4 Disco duro interno de 10 TB para sistema Bay 1-16 NAS, Negro
Teclado e raton, Logitech MK220, inalambrico, USB, 2,4GHZ, color
negro
Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-7400, 8 GB de RAM, HDD de 1
TB9) Negro
Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-7400, 8 GB de RAM, HDD de 1
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INFOR-025
INFOR-026
INFOR-027
INFOR-028
INFOR-029
INFOR-030
TV-001
EQUI-002
EQUI-003
EQUI-004
EQUI-005
EQUI-006
EQUI-007
EQUI-008
TRANS-001
TRANS-002
TRANS-003
TRANS-004
MAQUI-001
MAQUI-002
MAQUI-003
MAQUI-004
MAQUI-005
MAQUI-006
MAQUI-008
MAQUI-009
MAQUI-010
MAQUI-011
MAQUI-012

TB9) Negro
Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-7400, 8 GB de RAM, HDD de 1
TB9) Negro
Monitor V7 (68,6 cm) 27” 2560X1440 pixeles, Quad HD, LED, 5 Ms,
Negro
Monitor V7 (68,6 cm) 27” 2560X1440 pixeles, Quad HD, LED, 5 Ms,
Negro
Monitor V7 (68,6 cm) 27” 2560X1440 pixeles, Quad HD, LED, 5 Ms,
Negro
Memoria Ram 4GB
Servidor
5 TV Compatible DLNA Sony KDL46EX720BAEP (558H423
Encadernadora Espiral Mustang Basic
Maquina Copiadora Konica
Destructora rexel auto + 130M nivel seguridad P5
Lavadora samsung WW90 J 6410 CW, carga frontal
Samsung RB 37 J 5325 SS/EF FDP: 711 combis no frost
Kärcher WD6 P Premium-Aspirador multiuso, boquilla para aspiracion
en seco e humedo, deposito 30l, 1300W, 220-240 V
Bellota 6710-100 Tornillo de banco fundido 100
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Furgón Mercedes Benz con Remolque 5X1,90 1647DVD
Furgón Ford Transit 3253FNW
Furgón Mercedes Benz Sprinter 4052KCZ
Furgón Mercedes Benz Sprinter 4056KCZ
MAQUINARIA
Desbrozadora
Maquina Vulcan, recambios broches 810/14 - 4/3
Maquina Triple Transporte, bancada completa para Maq industrial,
Motor II 220V. 1.425 R.P.M
Bosch: Lija P/PSM 160
Compresor Betico 3HP C/Poleas
Laminadora Forns 60 CM y Mesa
2 Termoventilador 1500W 2 pos. Frio/Calor e 2000W
Bosch Martillo GBH-18V-EC+GSB18-2liplus+l-B
Hidrolavadora K-7 FC Plus 180 BAR 600 L/H KARCHE
Bomba calor xe ECOGEO HP 3 de 12-40 KW
4 Fancoil de cassette Premium EC modelo FCSD premium 08 EC,
Pontencia en frio 4,52Kw e calor 5,45Kw
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MAQUI-013
MAQUI-014

UTILLAX-001
UTILLAX-002
UTILLAX-003
UTILLAX-004
UTILLAX-005
UTILLAX-006
UTILLAX-007
UTILLAX-008
UTILLAX-009
UTILLAX-010
UTILLAX-011
UTILLAX-012
UTILLAX-013
UTILLAX-014
UTILLAX-015
UTILLAX-016
UTILLAX-017
UTILLAX-018
UTILLAX-019
UTILLAX-020
UTILLAX-021
UTILLAX-022
UTILLAX-023
UTILLAX-024
UTILLAX-025
UTILLAX-026
UTILLAX-027
UTILLAX-028
UTILLAX-029
UTILLAX-030
UTILLAX-031
UTILLAX-032

1 Fancoil de cassette Premium EC modelo FCSD premium 12 EC,
Pontencia en frio 5,4 Kw
Climatizacion para Rack modelo ASG 12 Ui LLc de general con 2924
Kcal/h en frio
UTILLAXE CENTRO
Bicicleta Mod. Onyx Program
Pedalies Electrónico activo y pasivo
Camilla neurolóxica tipo Bobath eléctrica (2 cuerpos)
Tabla de Boheler
Colchoneta 180X58X1 CM
Colchoneta 200X100X5 CM
5 Colchonetas 200X100X10 CM goma espuma baixa densidade forrada
Sky
Espello abatible móbil luna Cuadriculada
Grua Elect. Birdie Compact 150 K arnes
Unidad de electroterapia 2 canles de corrente + ultrasónidos portátil
Bascula dixital extrafina en cristal negro y plata mod. Saivod EB813-SL
Camilla eléctrica de 3 corpos regula en altura estándar 195X65X50/95
Xogo de poleas sencillo Pedal Man. 2 BOTS mesa TIP BOBATH
F28/Eléctrica
Pedal Man. 2 BOTS mesa TIP BOBATH F28/Electrica
Deambulador Dynamico interior 1-2-3-4 (ESP. TAMAÑO)
Barra apoio de manos andador Dynamic
Barra estabilizadora andador Dynamic
Posicionador grande adulto standy-4
2 Soporte lateral de Standy-4 und 857-4
Paralela 3m regulables en altura, posibilidade de fixar al súelo
3 Muñequeras – Tobillera lastrada: 500 GRS/1KG/1.5KG
Escaleira 3 pel. Rampa meta. Pasamáns
Disco equilibrio (Tipo DYN-AIR)
Plato de Boheler F40/41
Compresas frío/calor reutilizables
Plano inclinado adulto cinchas talla 3
Banda Theraband 5m amárella C/Látex resistencia: suave/media/forte
3Bandas Theraband 5,5m resistencia: suave/media/firme - DJO
Taburete baixo, cromado, elevación a G. y peanas 5 rodas
Deambulador Dynamico interior 1-2-3-4 (ESP. TAMAÑO)
2 Balóns tipo Bobath Flexi Tpe 65 e 95 cm
Cilindro cacahuete 75 cm
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UTILLAX-033
UTILLAX-034
UTILLAX-035
UTILLAX-036
UTILLAX-037
MOB-001
MOB-002
MOB-003
MOB-004
MOB-005
MOB-006
MOB-007
MOB-008
MOB-009
MOB-010
MOB-011
MOB-012
MOB-013
MOB-014
MOB-015
MOB-016
MOB-017
MOB-018
MOB-019
MOB-020
MOB-021
MOB-022
MOB-023
MOB-024
MOB-025
MOB-026
MOB-027
MOB-028
MOB-029
MOB-030
MOB-031
MOB-032

Espaldera de dos corpos
3 Cuñas postural 30X50X15 /40X50X20/ 60X50X40
3 Rodillos de facilitación:65X10, 65X20 e 65X40
Lampara de infrarroxosos
Escaleira Telescópica BK6 alum. 6X6
MOBILIARIO
5 Cabalete Pino Stand
2 Gancho en S 40cm
2 Estanterias 2 cuerp. S
2 Sillons de oficina negros
Armario metálico portas abatibles Med. 1980X1000X450 color gris
Maza goma 55 MM
Mangueira de goma 2X1.5 negra C100
Bandexas estanterías metálica 90X40
Escuadras estantería
66 Sillas colectiva sen brazo
12 silla colectiva con brazo estrutura aluminizada color gris
2 Silla spacio gas negra Bz azul oscuro rued blandas
12 Sillas operativa respaldo PVC tapizado brazos 3D, brava azul cobalto
asento y respaldo
40 silla -Taburete operativa xiratorio,
Mostrador Better 1800X900X1100 melanina blanco
Panel frontal Better 1800X300 chapa branco regulable en profundidade
2 Faldon mesa Better 1800X300 melamina blanco
Ala Better 1100X65 Blanco
6 Buck ródante 3 caixóns blanco
5 Armarios baixo con porta medidas 78X89X42 acabado en blanco
Mesa better 1800X900 melanina blanco
10Mesa Better 160X80 melamina blanco
Mesa Better 180X60Xreg melamina blanco
4 Mesa better 1200X1200 blanco
11 mesa better 240X120 blanco
3 mesa better 1600X1200 blanco
Mesa Better 4500X1200 melamina/Blanco
22 Mesa Better 1600X650 Blanco
6 Lateral estantería metal 2325X300 gris
2 Lateral estantería metal 2325X400 gris
2 Archivador 4 caixóns 1320X620X470 gris C/Tiradores
Bancada spacio 3p azul
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MOB-033
MOB-034
MOB-035
MOB-036
MOB-037
MOB-038
MOB-039
MOB-040
MOB-041
MOB-042
MOB-043
MOB-044
MOB-045
MOB-046
MOB-047
MOB-048
MOB-049

MOB-050
MOB-051

Expositor 1.20X100 laterales lacado y estantes metac.
2Estanterias 8 mt 2370X400 gris
3 Estanteria metalica 2Mt 2370X300 gris
18 lateral estantería metal 2325X400 gris
24 Estante 940X300 gris
96 estante 940X400 gris
42 travamiento 940 gris
2 Armarios baixo con portas medidas 78X89X42 acabado blanco
36 Silla spacio gas
3 Armario alto Pta. Baixa
15 Sillóns lina relax
2 mesa colec centro 60X60 blanco
2 escaleira/andamio
3 Colgador 5 ganchos met/Plast
Armario modular blanco 185X42X100 laterales, base, lejas, trasera e
frontal melamina blanco
Taquilla Mobifen 300 TAF4. Patas PVC, cuerpo color blanco, gris, verde,
amarillo e naranxa con cerradura. 1820X1148X450
Cadeira Tnk Flex C/Brazos, 301ZLM17 resp. Alto e asento tapiz. Tex,
base aluminio branco brazos branco/negro, cabeceiro lumbar, m17 azul
xaspeado
2 cadeiras winer 30 resp. Texido plus W3612T88 con brazos
regulables.
Reposapes axustable fellowes
BAIXA DURANTE O ANO 2018

CAM-001

Vídeo Cámara Dixital Sony DCRHC32

INFOR-001

Impreso Sams Láser CLP-300N/ELS 500

EQUI-001

Destrutora Felloes PS-67 CS

MAQUI-007

Dispensador de agua

CONS-001 (inventariado dentro
da construción do centro)

Bomba de calor
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C. Subvencións Públicas
Orixe

Importe

Xunta de Galicia

Aplicación

51.326,46 € Programas de cooperación.

Xunta de Galicia

1.520,00 € Voluntariado Xuvenil

Xunta de Galicia

11.653,87 € Coopera Xuvenil

Deputación Pontevedra
Concello Tomiño

5.503,76 € Potenciando capacidades-Incluindo Persoas
750,88 € Actividades culturais

Concello Tomiño

1.913,04 € Potenciando capacidades-Incluindo Persoas

Concello Tui

8.000,00 € Empoderando persoas

Concello de Oia

6.

400,00 € Promoción de Autonomía Persoal

RETRIBUCIÓNS DA XUNTA DIRECTIVA

A.

No desenrolo das súas funcións

Concepto
Compensación

de

Orixe

Importe

gastos Fondos propios

448,05

(dietas)

B.

Por funcións distintas as exercidas como membro da Xunta Directiva

Posto de traballo

Habilitación estatuaria

Importe
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7. ORGANIZACIÓN DOS DISTINTOS SERVIZOS, CENTROS OU FUNCIONS EN QUE SE
DIVERSIFICA A ACTIVIDADE DA ENTIDADE
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Firma da Memoria de actividades polos membros da Xunta Directiva.

Cargo

Nome e Apelidos

Presidente/a

Miguel Pazo Paramos

Vicepresidente/a

Carmen María González Fernández

Secretario/a

María Mónica Rodríguez Rodríguez

Tesoureiro/a

Santos Pérez Pereira

Vocal 1

Fabián de Saa Misa

Vocal 2

Juan Carlos Fernández González

Vocal 3

Oscar Gallego González

Vocal 4

José Alberto Álvarez Rodríguez

Vocal 5

Eva María Acuña Camiña

Sinatura
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ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE

MEMORIA ECONÓMICA EXERCICIO 2018

1. ACTIVIDADE DA ASOCIACIÓN
1.1.- Natureza
En abril do 2003 un grupo de persoas da comarca do Baixo Miño deciden convocar
unha serie de reunións cos servizos sociais dos concellos e con outras entidades implicadas no
eido das discapacidades, COGAMI e a Federación de Discapacitados Físicos da provincia de
Pontevedra (Cogami Pontevedra) coa intención de crear unha asociación de persoas con
discapacidade física na comarca do Baixo Miño. Estas reunións desembocan na convocatoria
de encontros con distintos grupos de afectados/as da comarca, e a posta en común da idea
inicial; concretándose así a redacción de estatutos, a búsqueda de local social, e a
convocatoria da asemblea constituínte, dando paso á creación da Asociación Vontade.
Vontade nace por tanto, como a plasmación da “vontade” común dun grupo de persoas
que comparten similares problemáticas dentro dunha comarca, e que queren contribuír
activamente na resolución das mesmas.
Para acadar este fin, pártese dunha filosofía básica, como é o traballar e colaborar con
todo tipo de persoas físicas, xurídicas, organizacións sociais e coas distintas administracións,
para desenvolver todo tipo de proxectos na procura dunha total integración do noso colectivo
ante o baleiro asociativo existente na zona de residencia.
No DOGA nº 219 de data 16/11/2012 sae publicada a Orde de 4 de novembro de 2012
pola que se declara de Utilidade Pública a Asociación de Discapacitados de Baixo Miño
Vontade, por parte da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta
de Galicia.
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No ano 2013 decídese cambiar a denominación da entidade, pasando a ser“Asociación
de persoas con discapacidade Vontade”, e traslada a súa sede ao Centro sito en Barrio A
Rocha, nº 19 B 36740 Tomiño (Pontevedra).
1.2.- Actividades realizadas durante o ano 2018
Foron numerosas as actividades desenvolvidas no 2018 por Vontade, salientando:
1. Actividades do Centro de Día


Servizo de traballo social



Formación básica e instrumental
o Asistencia as ABVD e AIVD
o Asistencia e formación en novas tecnoloxías



Actividades e programas
o Talleres formativos (lectura, lectoescritura, manualidades)
o Deportes adaptados (boccia)
o Ocio e tempo de lecer



Servizo de mantemento e rehabilitación
o Servizo de fisioterapia
o Servizo de terapia ocupacional
o Servizo de psicoloxía
o Servizo de logopedia
o Natación terapéutica
o Taller de psicomotricidade
o Taller de educación social
o Taller de estimulación cognitiva
o Taller de habilidades sociais e afectividade
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2. Outros programas e servizos


Promoción da autonomía das persoas con discapacidade da Comarca do Baixo Miño



Transporte adaptado



Coordinación e administración



Náutica para todos



Envellecemento activo



Participación na comunidade (xornadas de sensibilización, actos benéficos de visibilización).

2. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
2.1.- Imaxe fiel do patrimonio

a) Imaxe fiel.
As contas anuais do exercicio 2018 da Asociación Vontade foron elaboradas a partir dos
rexistros contables a 31 de decembro de 2018, e nelas foron aplicados os principios contables e
criterios de valoración recollidos no Real Decreto 1515/2007, polo que se aproba o Plan Xeral de
Contabilidade para PEMES e o resto de disposicións legais vixentes en materia contable. Mostran a
imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da entidade, e se rexen asemade
pola resolución de 26 de marzo de 2013 do ICAC onde se aproba o Plan de Contabilidade de
pequenas e medianas entidades sen fins de lucro.
O artigo 2.1 do Real Decreto 1515/2007 establece que poderán aplicar este Plan Xeral de
Contabilidade de PEMES todas as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, individual ou
societaria, que durante dous exercicios consecutivos reúnan, á data de peche de cada un deles, alo
menos dúas das circunstancias seguintes:


Que o total das partidas do activo non supere os dous millóns oitocentos cincuenta mil

euros. A estes efectos entenderase por total activo o total que figura no modelo de balance.


Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os cinco millóns setecentos

mil euros.


Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio económico non sexa

superior a 50.
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Xa que a Asociación cumpre coas tres condicións establecidas utilizará os modelos abreviados
para a presentación das súas contas anuais.

b).-Razóns excepcionais de non aplicación de disposicións legais en materia
contable.
A entidade non aplica principios contables non obrigatorios.

c).- Información complementaria adicional relativa á imaxe fiel.
A Asociación Vontade non aporta información complementaria adicional necesaria relativa á
imaxe fiel do patrimonio.
2.2.- Principios contables non obrigatorios
Aplícanse todos os principios contables obrigatorios establecidos no Código de Comercio, no
Plan Xeral de Contabilidade e nas normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade para as
entidades sen fins de lucro, non sendo preciso apartarse dos mesmos sen aplicar outros
alternativos.
2.3.- Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza
a) A Asociación Vontade non aplicou ningún cambio nas súas estimacións contables
derivadas de aspectos críticos de valoración.
b) A entidade segue, en todo momento, o principio de empresa en funcionamento. Os
criterios de valoración dos seus activos, pasivos e patrimonio réxense de acordo a este principio. A
estimación de incerteza por parte da Asociación non excede dos parámetros considerados de
normalidade no campo no que opera.
2.4.- Comparación da información
A entidade non modificou a estrutura do balance, da conta de perdas e ganancias do
exercicio anterior.
2.5.- Elementos recollidos en varias partidas
As contas anuais da Asociación Vontade non teñen ningunha partida que fora obxecto de
agrupación no balance, ou na conta de resultados.
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2.6.- Cambios en criterios contables.
Non houbo cambios nos criterios contables.
2.7.- Corrección de erros.
As contas anuais do exercicio 2017 non inclúen axustes moi significativos feitos como
consecuencia de erros detectados. Non obstante recolléronse contra Patrimonio Neto erros
procedentes de exercicios pasados motivados por diversas regularizacións de saldos.
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
3.1.- Análise das principais partidas que forman o excedente do exercicio
O excedente do exercicio ascende a 49.181,89 euros, e procede da actividade habitual da
entidade.
3.2.- Información sobre a proposta de aplicación contable do excedente do exercicio
A Xunta Directiva da Asociación Vontade proporá a aprobación da distribución de resultados
do exercicio terminado o 31 de decembro de 2018 que se indica na seguinte forma:
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3.3.- Información sobre as limitacións para a aplicación dos excedentes de acordo coas
disposicións legais.
Non hai limitacións para a aplicación dos excedentes proposta no apartado 3.2.
4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN DE CONTAS
4.1.- Inmobilizado intanxible
O inmobilizado intanxible recóllese no Balance cando é probable a obtención a partires do
mesmo, de beneficios ou rendemento económico para a entidade no futuro, e sempre que se
poida valorar con fiabilidade. O recoñecemento contable dun activo implica tamén o
recoñecemento simultáneo dun pasivo, a diminución doutro activo e o recoñecemento dun ingreso
ou outros incrementos no patrimonio neto. (Marco conceptual, apartado 5 punto 1). Ademais
cumpre có criterio de:
-

Identificabilidade: O inmobilizado cumprirá algún dos requisitos seguintes:
a.

Sexa separable, é dicir, susceptible de ser separado da entidade e vendido, cedido,

entregado para a súa explotación, arrendado ou intercambiado.
b.

Xurda de dereitos legais ou separables da entidade ou doutros dereitos ou obrigas.
A amortización do inmobilizado intanxible faise segundo as Táboas de amortización

aprobadas no Real Decreto 1777/2004 de 30 de xullo.
A amortización do inmobilizado intanxible faise segundo a vida útil estimada dos elementos.
O tipo aplicado para as aplicacións informáticas é do 25%. No caso dos terreos cedidos aplícase o
período de cesión, que son 30 anos.
4.2.- Inmobilizado material
O inmobilizado material recoñecese no Balance cando é probable a obtención a partires do
mesmo, de beneficios ou rendementos económicos para entidade nun futuro, e sempre que se
poida valorar con fiabilidade. O recoñecemento contable dun activo implica tamén o
recoñecemento simultáneo dun pasivo, a diminución doutro activo e o recoñecemento dun ingreso
ou outros incrementos no patrimonio neto. (Marco conceptual, apartado 5 punto 1). Preséntase ao
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custo de adquisición, incluíndo no mesmo os gastos adicionais que se incorreron ata a súa posta
en condicións de funcionamento.
Os gastos de reparacións e mantemento, que non supoñen unha prolongación da vida útil
dos elementos do inmobilizado, recoñécense coma gastos no exercicio no que se producen.
A dotación anual da amortización calcúlase polo método lineal en función da vida útil
estimada.
No presente exercicio procedeuse a amortizar a máximos todo o inmobilizado, segundo as
Táboas de Amortización aprobadas no Real Decreto 1777/2004 de 30 de xullo.
A vida útil estimada por partidas de inmobilizado material foron as seguintes (en
porcentaxes e anos no caso da construción):

Inmobilizado material
% - anos depreciación
Construccións …………………..
30 anos
Maquinaria……………....………
10%
Utillaxe………………...…………
10%
Mobiliario……………….………
10%
Equipos procesos Información…
25%
Elementos transporte……………
10%
Outro Inmobilizado material……
20%

4.3.- Terreos e construcións como investimentos inmobiliarios
A entidade non posúe bens recollidos nesta partida.
4.4.-Bens integrantes do Patrimonio Histórico
A Asociación Vontade non posúe bens integrantes do Patrimonio Histórico.
4.5.- Permutas
Durante o exercicio 2018 non existiron permutas.
4.6.- Créditos e débitos pola actividade propia
Tanto os créditos como os débitos que aparecen no balance teñen un vencemento inferior
ao ano, curto prazo, orixinando o recoñecemento dun activo ou pasivo respectivamente polo seu
valor nominal.
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4.7.- Activos e pasivos financeiros
Poden ser activos financeiros ou pasivos financeiros.
A entidade ten rexistrados no capítulo de instrumentos financeiros, aqueles contratos que
dan lugar a un activo financeiro nunha entidade e, simultaneamente, a un pasivo ou instrumento
de patrimonio na contrapartida. Considéranse por tanto, instrumentos financeiros os seguintes:
Activos financeiros:
Valóranse segundo a seguinte clasificación:
 Activos financeiros mantidos para negociar: inclúen activos financeiros adquiridos co
propósito de vendelos no curto prazo. Estes activos valóranse posteriormente ao seu valor razoable
e no seu caso, os cambios de valor razoable rexístranse directamente na conta de perdas e
ganancias.
 Activos financeiros a custo amortizado: inclúense nesta categoría aqueles créditos
orixinados polo tráfico habitual da actividade así como aqueles activos financeiros que, non sendo
instrumentos de patrimonio nin derivados, non teñen orixe comercial e cuxos cobros son de contía
determinado ou determinable. Valóranse inicialmente á custo e nas valoracións seguintes
valóranse a custo amortizado. Ao fin do exercicio analízase se resulta preciso practicar deterioro de
valor sobre os mesmos.
 Activos financeiros a custo: inclúense os investimentos en patrimonio de empresas do
grupo, multigrupo e asociadas así como os demais instrumentos de patrimonio, agás que sexan
clasificados como Activos financeiros mantidos para negociar. Ao menos a fin do exercicio
efectúase a corrección valorativa precisa se hai evidencia de que o seu valor é inferior ao
contabilizado.
Pasivos financeiros:
Valóranse segundo a seguinte clasificación:
 Pasivos financeiros a custo amortizado: compostos por débitos por operacións de orixe
comercial e débitos por operacións non comerciais, distintos de instrumentos derivados. Valóranse
inicialmente

polo

custo

equivalente

ao

valor

razoable

da contraprestación

recibida

e

posteriormente valóranse polo custo amortizado.
 Pasivos financeiros mantidos para negociar: son os instrumentos financeiros derivados e
valóranse cos mesmos criterios que os Activos financeiros mantidos para negociar.
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4.8.- Existencias
A Asociación Vontade a 31/12/2018 non posúe existencias en almacén.
4.9.- Transaccións en moeda estranxeira
Durante o exercicio económico 2018 non se produciron transaccións en moeda estranxeira.
4.10.- Imposto sobre beneficios
Durante o exercicio económico 2018 as fontes de ingresos da Asociación Vontade
consistiron

fundamentalmente

en

subvencións

e

doazóns

ou

aportacións

de

patrocinadores/colaboradores, así como das cotas dos seus socios e afiliados.
Ao ser a Asociación Vontade unha entidade sen fins de lucro e estar parcialmente exenta
do imposto de sociedades (artigo 9.3 texto refundido da Lei do Imposto de Sociedades) só
tributará por aqueles ingresos xerados por actividades económicas. Neste exercicio económico non
realizou actividades económicas.
4.11.- Ingresos e gastos
Os ingresos e gastos impútanse en función da corrente real dos bens e servizos que
representan, e con independencia do momento en que se produza a corrente monetaria ou
financeira derivada deles.
A entidade rexistra os gastos de persoal mensualmente. As cargas sociais devéngase no
mes correspondente e págase a mes vencido. Os gastos de formación, de existir, se rexistran no
momento do seu compromiso.
4.12.- Provisións e continxencias
A provisión que aparece no balance é do ano 2014, por liquidación taxas da obra, por
importe de 11.919,01€, orixinada pola quebra da empresa construtora que estaba a realizar a obra
do centro, sigue manténdose esta provisión.
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4.13.- Subvencións, doazóns e legados.
As subvencións, doazóns e legados contabilízanse con carácter xeral, como ingresos
directamente imputables ao patrimonio neto e recoñeceranse na conta de Perdas e Ganancias
como ingresos sobre unha base sistemática de forma correlativa cos gastos derivados da
subvención.
As subvencións, doazóns e legados que teñan o carácter de reintegrables rexistraranse
como pasivo ata que adquiran o carácter de non reintegrables. A estes efectos considéranse como
non reintegrables cando cumpran as condiciones polas que foron concedidas e non existan dúbidas
razoables para a súa recepción.
As subvencións, doazóns e legados de carácter monetario valóranse polo valor razoable do
importe concedido, e as de carácter non monetario ou en especie polo valor razoable do ben
recibido, referenciados ámbolos dous valores no momento do seu recoñecemento.
A imputación a resultados das subvencións que teñan o carácter de non reintegrables
efectúase atendendo a súa finalidade. Neste senso, o criterio de imputación a resultados dunha
subvención monetaria é o mesmo que o aplicado a outra subvención recibida en especie.
A estes efectos de imputación de resultados distínguense os seguintes tipos de subvencións:
a).- Cando se conceden para asegurar unha rendibilidade mínima ou para compensar os
déficits de explotación, impútanse como ingresos no exercicio que se conceden.
b).- Cando se conceden para financiar gastos específicos, impútanse como ingresos no
exercicio no que se producen os gastos que están financiando.
c).- Cando se conceden para financiar a adquisición de activos, impútanse como ingresos na
mesma proporción en que se produce a amortización por deterioro do ben subvencionado.
d).- Cando se concede para unha finalidade específica, impútanse no exercicio no que se
recoñece.

4.14.- Negocios conxuntos
No ano 2018 Vontade non se levan acabo este tipo de negocios.
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4.15.- Criterios empregados en transaccións entre partes vinculadas
A Asociación valora as súas operacións vinculadas (de habelas) a valores razoables, tal e
como establece a norma xeral.
5. INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS
O movemento que houbo durante o exercicio 2018 nas contas incluídas neste epígrafe e as
súas correspondentes amortizacións son as seguintes:

Inmobilizado intanxible
Ano 2017

Ano 2018

As baixas de inmobilizado intanxible efectuadas foron as seguintes:
Aplicacións informáticas: eliminado un activo que fora duplicado no inventario no 2017, por valor
de 632,22€ e unha amortización no mesmo exercicio por 5,00€.
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Inmobilizado material

Ano 2017
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As principais variacións do inmobilizado material no exercicio 2018 foron as seguintes:
Construcións: a bomba xeotérmica adquirida no 2012 cuxo custo de adquisición fora de
23.058,49€, cunha amortización acumulada de 42.88,88€, cun valor residual de 18.769,61€, que
se reflicte na conta de perdas procedentes de inmobilizado material. No mesmo exercicio
prodúcese a adquisición dunha nova.
Mobiliario: baixa de mobiliario vario por deterioro (dispensador de auga, destrutura de
papel).
Equipos para procesos de información: inclúe baixas por deterioro e unha factura de abono
por devolución.

42/59

Entidade declarada de Utilidade Pública DOG nº 219/2011, Inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións de Pontevedra co nº 2003/006863-1ª; Inscrita no Rexistro Único de Entidades
Prestadoras de Servizos Sociais co nº E-1777, e no Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia nº C-36-001978

Memoria de actividades
e
Memoria Económica
Exercicio 2018
6. BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO
Non existen saldos dentro das partidas de balance incluídas neste epígrafe.
7. USUARIOS E OUTROS DEBEDORES DA ACTIVIDADE PROPIA
As cotas de socios/afiliados e outros debedores da actividade propia contabilízanse
aplicando o principio de devengo independentemente do momento do cobro das mesmas.

A partida de patrocinadores recolle os importes pendentes de cobrar correspondentes ás
subvencións concedidas durante o exercicio económico, así como os cobros pendentes de prazas
públicas do mes de decembro.
8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES E OUTROS PASIVOS FINANCIEIROS
O saldo inicial e final desta partida no ano 2018 ascende a 160,18 €, correspondente as
axudas para o fomento participativo de algúns usuarios. No 2018 as partidas destas axudas se
trasladaron ás contas 532, créditos a curto prazo con outras partes vinculadas, sendo as entradas
1.559,30€ e as saídas 1.559,30€, tendo un saldo final de 0,00€.
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9. ACTIVOS FINANCEIROS
9.1.- Categorías de activos financeiros
Os activos financeiros a curto prazo recollen as débedas por subvencións concedidas e non
cobradas.
Movemento das contas correctoras por deterioro
Non existen movementos das contas correctoras por deterioro.
I.- Activos valorados polo seu valor razoable
A entidade non emprega este tipo de valoración para os seus activos financeiros.
II.- Empresas do grupo, multigrupo e asociadas
A Asociación non pertence a ningún grupo de empresas, multigrupo ou asociada.
10. PASIVOS FINANCEIROS
10.1.- Categorías de pasivos financeiros

A partida Outras débedas a C/P recolle a parte de subvencións non reintegrables imputadas
a resultados non executadas no presente exercicio, por teren carácter plurianual, así como as
débedas con provedors de inmobilizado.
A partida Outros acredores recolle a débeda a 31 de decembro cos subministradores de
materiais

e

servizos solicitados

pola

entidade,

as

remuneracións

pendentes

de pago

correspondentes a finais de decembro, a débeda coa facenda pública polas retencións ao persoal
do último trimestre e a débeda coa Seguridade social do mes de decembre que se abono no mes
seguinte.
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11. FONDOS PROPIOS
O Fondo Social está representado pola aportación fundacional da Entidade incrementado
polas entregas posteriores e a acumulación de resultados positivos ou negativos que se produciron
en anos anteriores.
A conta de Reservas voluntarias conten a conta de Reservas por adaptación ao Plan Xeral
Contable de 2007 e recolle aqueles gastos e ingresos de exercicios anteriores ao 2018, así como os
axustes por erros derivados de anos anteriores.

12. SITUACIÓN FISCAL
12.1.-

Imposto sobre beneficios

A Asociación Vontade desenvolve principalmente actividades non lucrativas, estando
parcialmente exenta do imposto de sociedades (art. 9.3 texto refundido Lei Imposto Sociedades).
Só está sometida a dito imposto polas actividades económicas realizadas no ano, xa
comentadas no apartado 4.10 desta memoria.
a).- Diferenzas temporarias: A entidade non procedeu a rexistrar diferenzas temporarias
relativas ao imposto do exercicio 2017.
b).- Antigüidade de créditos fiscais: No exercicio 2017 non realizou compensacións de
bases impoñibles negativas.
c).-

Incentivos fiscais: A Asociación non recibe incentivos fiscais.

d).- Provisións e continxencias posteriores ao peche: Non existen provisións nin
continxencias de carácter fiscal para feitos posteriores ao peche do exercicio 2017.
e).- Circunstancias de carácter substantivo: Non existen circunstancias deste tipo para o
exercicio 2017.
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12.2.-

Outros tributos

Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), as actividades desenvolvidas pola Entidade están
exentas do Imposto del Valor Engadido (IVE) polo que todas as cotas soportadas por este imposto
nas adquisicións, en xeral, constitúen un custo adicional das mesmas.
Non existen circunstancias significativas con respecto ao resto de tributos durante o
exercicio 2018.

13. INGRESOS E GASTOS
13.1.- Desagregación da partida 3) Gastos por axudas e outros

Esta partida recolle aas axudas participativas a persoas usuarias, os gastos de
desprazamento e manutención ás persoas voluntarias, traballadoras e ás membros da Xunta
Directivas, pola realización das súas funcións.
No 2018 non se produciu devolución algunha en concepto de subvencións de actividades
non executadas.
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13.2.- Desagregación da partida 6) Aprovisionamentos

Todas as compras doutros aprovisionamentos realízanse en territorio español.

A partida de traballos realizados por outras empresas recolle a facturación da empresa
Combina Social S.L. polos servizos de coordinación, administración e coidador prestados en
Vontade.
13.3.- Desagregación da partida 8) Gastos de persoal
Recolle os gastos derivados dos salarios do persoal contratado durante o exercicio 2018
así como o seu custo da Seguridade Social e gastos de formación do mesmo, de ser o caso.
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13.4.- Desagregación 9) Outros gastos da actividade
Recolle os gastos derivados das actividades realizadas pola entidade durante o exercicio.
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13.5.-

Desagregación da partida b) Aportacións de usuarios e c) Ingresos de

colaboradores e patrocinadores.

Recolle as cotas de persoas asociadas, as aportacións das usuarias polos servizos que se lle
prestan no centro.
Os ingresos de patrocinadores do ano 2018 recolle as vendas do artigos realizados no
centro para captación de recursos, os eventos de carácter benéfico, así como o desenvolvemento
para terceiras partes de actividades destinadas a persoas con discapacidade.
Para respectar o principio de imaxe fiel, as facturas de abono emitidas foron contabilizadas
nas propias subcontas dos grupos 721 e 740.
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14. SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS
Durante o exercicio 2018 a Asociación Vontade recibiu subvencións para actividades e de
capital, todas elas non reintegrables.

14.1.- Subvencións e doazóns de capital

As seguintes subvencións de capital non reintegrables foron concedidas co obxecto de
adquirir activos para a entidade. A imputación a resultados faise en función da amortización do ben
subvencionado.
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Subvencións para actividades e outras
As seguintes subvencións non reintegrables foron concedidas co obxecto de financiar
gastos específicos ou para asegurar unha rendibilidade mínima. As ditas subvencións traspásanse
ao resultado do exercicio cando se produce o gasto que está financiando.

15. ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A
FINS PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Este punto non é de aplicación ao non tratarse dunha fundación de competencia estatal.
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16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
As operacións con partes vinculadas derivan dos gastos de desprazamento e manutención
dos membros da Xunta Directiva, no exercicio das súas funcións e son os que se detallan a
continuación:

Os servizos de coordinación e administración están subcontratados á empresa Combina
Social, S.L sendo durante o ano 2018 facturados por un importe de 25.051,14€ e 8.181,06€
respectivamente.
A mesma empresa ten subcontratado un servizo de coidador/a, por importe de 8.439,96€ no
mesmo exercicio.

17. OUTRA INFORMACIÓN
I.- O número medio de empregados por categorías profesionais, e diferenciado por sexos,
atendendo a nova redacción do arg. 200.9 del TRLSA segundo a Disposición adicional vixésimo
sexta da Lei 3/2007 é como sigue:
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Ano 2017
CATEGORÍA
Psicóloga
Educadora social
Conductor/a
Coidadora
Terapeuta ocupacional
Traballadora social
Fisioterapeuta
Auxil.serv.xerais
TOTAIS

HOMES
0,00
0,00
1,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52
2,25

SEXO
MULLERES
0,75
0,48
0,76
1,44
0,72
0,83
0,72
0,00
5,68

Porcentaxe persoal fixo
Porcentaxe persoal eventual

0,00%
100,00%

Porcentaxe persoal s/discapacidade
Porcentaxe persoal c/discapacidade

62,05%
37,95%

Descripción
Fixos
Traballadores de alta ao inicio
0,00
Altas durante o período
0,00
Baixas durante o período
0,00
Traballadores de alta ao final
0,00
Plantilla media discapacitados >=33%
0,00
Plantilla media total
0,00

Eventuais
5,00
14,00
8,00
11,00
3,01
7,94

%
9,40%
6,01%
31,38%
18,14%
9,05%
10,42%
9,03%
6,56%
1,00

FIXO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EVENTUAL S/DISCAP. C/DISCAP.
0,75
0,75
0,00
0,48
0,48
0,00
2,49
0,00
2,49
1,44
1,44
0,00
0,72
0,72
0,00
0,83
0,83
0,00
0,72
0,72
0,00
0,52
0,00
0,52
7,94
4,93
3,01

Total
5,00
14,00
8,00
11,00
3,01
7,94
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Ano 2018

II.- Non se produciron feitos posteriores ao peche do exercicio económico 2018 que afecten á

formulación das contas anuais.
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III.- Liquidación do orzamento do ano 2018
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ANEXOS:

ANEXO 1. CONTAS ANUAIS EXERCICIO

ECONÓMICO 2018


1.1. BALANCE ABREVIADO 2018


1.2. CONTA DE PERDAS E GANANCIAS

ABREVIADA 2018

ANEXO 2. ORZAMENTO PARA O EXERCICIO

ECONÓMICO 2019
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ANEXO 1. CONTAS ANUAIS EXERCICIO ECONÓMICO 2018


1.1. BALANCE ABREVIADO 2018
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1.2. CONTA DE PERDAS E GANANCIAS ABREVIADA 2018
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ANEXO 2. ORZAMENTO PARA O EXERCICIO
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