MEMÒRIA
COMPTABLE
EXERCICI 2016

ASSOCIACIO LEADER DE PONENT

1- ACTIVIAT DE L’ASSOCIACIÓ
L’entitat ASSOCIACIO LEADER DE PONENT domiciliada al carrer PRAT DE LA RIBA, nº 1,
MOLLERUSSA (LLEIDA), es va constituir com a associació sense ànim de lucre no havent modificat la
seva denominació social des de la seva constitució, ni la naturalesa de les seves activitats.
Es troba inscrita en el Registre d’Associacions sense ànim de lucre del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya. El seu número d’identificació fiscal és G25791245.
L’entitat es configura com a grup d’acció local per a la gestió de la metodologia Leader del Programa de
Desenvolupament Rural, PDR 2016-2020.
Les actuacions a realitzar per la gestió de la metodologia Leader són, amb caràcter general, les següents:
1) Aplicació d’estratègies de desenvolupament local.
2) Inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris
i agrobotigues.
Creació, millora i/o ampliació de microempreses i pimes agroalimentàries i agrobotigues.
3) Creació i desenvolupament de microempreses.
Creació i millora i/o ampliació de microempreses, amb la diversificació i la potenciació del teixit
econòmic en els territoris rurals i amb el foment de la creació de llocs de treball, principalment de
dones i joves.
4) Foment d’activitats turístiques.
Creació, millora i/o ampliació d’establiments turístics de capacitat reduïda i activitats d’oci,
desenvolupament i comercialització de serveis turístics i establiments de rutes de productes de
qualitat, patrimoni i natura.
5) Conservació i millora del patrimoni rural.
Projectes d’inversió per a l’establiment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i
actuacions no productives que generin una atracció de la zona i creïn sinergies amb els projectes
productius Ledaer.
6) Cooperació internacional i transnacional.
Projectes de cooperació entre GAL Catalunya i de la resta de l’estat espanyol i entre GAL de
Catalunya i Gal de països comunitaris que comparteixin actuacions de desenvolupament, en termes
aglutinats, problemàtiques o identitats.
7) Promoció del Desenvolupament Sostenible Rural.
Promoció, difusió i implantació de la Responsabilitat Social a l’Empresa per tal d’aconseguir la
sostenibilitat i excel·lència de les activitats econòmiques del territori, mitjançant la sensibilització i
aplicació del codi de Gestió Sostenible.
Durant l’exercici social a que es refereix la present memòria, l’activitat que ha realitzat l’entitat es la pròpia
de l’objecte social.
La moneda funcional de l’associació és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises diferents
de l’euro es consideren denominades en “moneda estrangera”.
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2- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Les consideracions a tenir en compte, en matèria de bases de presentació dels Comptes Anuals, en l’entitat
són les que a continuació es detallen:
A) IMATGE FIDEL
Els comptes anuals abreujats adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de l’entitat i es
presenten d’acord amb la legislació vigent i amb les normes establertes en el Pla de Comptabilitat
de les entitats sense fins lucratius, aprovat per la Resolució del Institut de Comptabilitat i Auditoria,
de 26 de març de 2014, de forma que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de la entitat durant l’exercici.
S’han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla de Comptabilitat vigents
en el moment de la formulació d’aquests comptes.
B) PRINCIPIS COMPTABLES
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.

C) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA
No existeixen aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

D) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
No han existit raons excepcionals que justifiquin la modificació de l’estructura del balanç, del compte
de resultats i de l’estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici anterior.
No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l’exercici actual amb els
de l’exercici anterior.

E) AGRUPACIÓ DE PARTIDES
No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu del Balanç registrats en més d’una
partida del Balanç.

F) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES
No s’han realitzat altres canvis en criteris comptables.

G) CORRECCIÓ D’ERRORS
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els comptes.
Els fets coneguts amb posterioritat al tancament que podrien aconsellar ajustaments a les
estimacions a tancament de l’exercici que siguin significatius han estat mencionats en els apartats
corresponents.

3- EXCEDENT DE L’EXERCICI
A) PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI
BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l’exercici
Romanent
Reserves voluntàries
Altres reserves de lliure disposició
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ

EXERCICI

2016

EXERCICI

2015

8.234,70
3.939,99

3.939,99

12.174,69

3.939,99
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APLICACIÓ

EXERCICI

Dotació fundacional/fons social
Fons especials
Romanent i altres
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT

2016

EXERCICI

2015

12.174,69

3.939,99

12.174,69

3.939,99

C) LIMITACIONS A L’APLICACIÓ DELS EXCEDENTS
No existeix cap limitació per a l’aplicació dels excedents.

4- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
1) IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d’adquisició i, posteriorment, es valoren
al seu cost menys la seva corresponent amortització acumulada, calculada en funció de la seva vida
útil, i de les pèrdues per deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles
amb vida útil indefinida no s’amortitzen, però es sotmeten, almenys anualment, a un test de
deteriorament.
L’entitat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat
d’aquests actius com a conseqüència del deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les
pèrdues per deteriorament d’aquests actius i, en el seu cas, de les recuperacions de les mateixes
registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials.

a) Despeses d’investigació i desenvolupament
Les despeses d’investigació i desenvolupament únicament es reconeixen com a actiu
intangible si s’acompleixen totes les condicions següents:
- Estan específicament individualitzats per projectes i el seu cost clarament establert per a
que pugui ser distribuït en el temps.
- Tenen motius fundats d’èxit tècnic i de rendibilitat econòmic comercial del projecte de que
es tracti.
Aquests actius s’amortitzen al llarg de la seva vida útil i sempre dins del període màxim.
Quan existeixin dubtes raonables sobre l’èxit tècnic o rendibilitat econòmica-comercial del
projecte, els imports registrats en l’actiu s’imputen directament com a pèrdues de l’exercici.
No existeixen despeses d’investigació i desenvolupament activades.

b) Propietat industrial
Es registren com a Propietat Industrial les despeses de desenvolupament capitalitzades al
obtenir la corresponent patent o similar, incloent el cost de registre i formalització de la
propietat industrial, i els imports meritats per raó de l’adquisició a tercers dels drets
corresponents. Aquests actius s’amortitzen al llarg de la seva vida útil i s’analitzen les seves
possibles pèrdues de valor per a efectuar la corresponent correcció valorativa per
deteriorament.
No existeixen actius de propietat industrial.

c) Fons de comerç
Es registra en l’actiu ja que el seu valor s’ha posat de manifest en virtut d’una adquisició
onerosa, en el context d’una combinació de negocis.
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El seu import s’ha determinat per diferència entre el cost d’una combinació de negoci i el
corresponent valor dels seus actius identificables adquirits menys el dels passius assumits.
El fons de comerç no s’amortitza, ja que es considera que té una vida útil indefinida, i es
revisa anualment per a analitzar les possibles pèrdues per deteriorament del seu valor
procedint si correspon, al registre de la correcció valorativa per deteriorament.
No existeixen actius de fons de comerç.

d) Drets de traspàs
Figuren en l’actiu perquè el seu valor s’ha posat de manifest en virtut d’una adquisició
onerosa. S’amortitzen en funció de la vida útil i s’analitzen les seves possibles pèrdues de
valor per a efectuar la corresponent correcció valorativa per deteriorament.
No existeixen drets de traspàs comptabilitzats.

e) Aplicacions informàtiques
Es registren com a aplicacions informàtiques els costs d’adquisició i desenvolupament dels
programes informàtics. Els costs de manteniment es registren amb càrrec al compte de
resultats de l’exercici en que s’incorren.
Les aplicacions informàtiques únicament es reconeixen com a actiu intangible si
s’acompleixen totes les condicions següents:
- Estan específicament individualitzades per projectes i el seu cost clarament establert per a
que pugui ser distribuït en el temps.
- Tenen motius fundats d’èxit tècnic i de rendibilitat econòmic comercial del projecte de que
es tracti.
S’amortitzen en funció de la vida útil i s’analitzen les seves possibles pèrdues de valor per a
efectuar la corresponent correcció valorativa per deteriorament.
No existeixen aplicacions informàtiques comptabilitzades.

f) Actius amb vida útil indefinida
No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida, a part del fons de
comerç.

2) IMMOBILITZAT MATERIAL
a) Cost
Els béns compresos en l'immobilitzat material es troben valorats al seu preu d’adquisició o
cost de producció, menys l’amortització acumulada i, si escau, l'import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament reconegudes. Constitueixen major valor dels béns
de l'immobilitzat material:
- Els impostos indirectes que graven elements de l'immobilitzat material i que no són
recuperables directament de la hisenda pública.
- L’estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades del
desmantellament o retirada de l’actiu.
- Els costos de renovació, ampliació o millora que suposen un augment de la seva
capacitat, productivitat o allargament de la vida útil.
En els immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en
condicions d’ús, s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les despeses
financeres meritades abans de la posada en condicions de funcionament de l’actiu, que
hagi estat girats pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament
aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció del bé.
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Els costos de grans reparacions es reconeixen en el valor comptable de l'immobilitzat com
substitucions, sempre que es compleixin les condicions per al seu reconeixement.

b) Amortització
L’amortització dels béns de l'immobilitzat material es realitza de manera sistemàtica i
racional en funció de la vida útil dels béns i del seu valor residual. S’amortitza de forma
independent cada part d’un element amb vida útil diferent de la resta.

c) Arrendament financer
Els Actius materials adquirits en règim d’arrendament financer es registren en la categoria
d’actiu a què correspon el bé arrendat, amortitzant en la seva vida útil prevista seguint el
mateix mètode que per als Actius en propietat.
Els arrendaments es classifiquen com financers sempre que les condicions dels mateixos
transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a l’arrendatari.
La resta d’arrendaments es classifiquen com operatius.
La política d’amortització dels Actius en règim d’arrendament financer és similar a l'aplicada
a les immobilitzacions materials pròpies. Si no hi ha la certesa raonable que l’arrendatari
acabarà obtenint el títol de propietat al finalitzar el contracte d’arrendament, l’actiu
s’amortitza en el període més curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte
d’arrendament.
Els interessos derivats del finançament d’immobilitzat mitjançant arrendament financer
s’imputen als resultats de l'exercici d’acord amb el criteri d’interès efectiu, en funció de
l’amortització del deute.

d) Deteriorament de valor de Actius materials i intangibles
En la data de cada balanç de situació, l'Entitat revisa els imports en llibres dels seus Actius
materials i intangibles per determinar si hi ha indicis que aquests Actius hagin patit una
pèrdua per deteriorament de valor. Si hi ha qualsevol indici, es calcula l'import recuperable
de l' actiu (valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d’ús ) amb
l’objecte de determinar l’abast de la pèrdua per deteriorament de valor ( si n’hi ha) . En cas
que l’actiu no generi fluxos d’efectiu que siguin independents d’altres Actius, es calcula
l'import recuperable de la unitat generadora d’efectiu a la qual pertany l’actiu. Quan una
pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de l’actiu
s’incrementa a l’estimació revisada del seu import recuperable , però de tal manera que
l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s’hauria determinat de no
haver reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l’actiu en exercicis anteriors.
Immediatament es reconeix una reversió d’una pèrdua per deteriorament de valor com a
ingrés
No existeix cap immobilitzat material.
3) INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
Els terrenys o construccions que l’associació destina a l’obtenció d’ingressos per arrendaments i
els que posseeix amb la intenció d’obtenir plusvàlues a través de la seva alienació s’inclouen en
l’epígraf d '"Inversions immobiliàries".
No existeix cap inversió immobiliària.
4) PERMUTES
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.
5) INSTRUMENTS FINANCERS
A) ACTIUS FINANCERS
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Els Actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan es porta a terme la seva
adquisició i es classifiquen com:
a) Préstecs i partides a cobrar: Crèdits per operacions comercials i no comercials
- Valoració inicial: pel seu valor raonable, excepte els crèdits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, les bestretes i
crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de
patrimoni que s’espera rebre en el curt termini, que es valoren pel seu valor nominal.
- Valoració posterior: pel seu cost amortitzat, excepte els crèdits amb venciment no superior a
un any comentats, que continuen valorant pel mateix import.
b) Inversions mantingudes fins al venciment: valors representatius de deute, amb una data
de venciment fixada, cobraments de quantia determinada o determinable, que es negocien en
un mercat actiu i que l’associació tingui la intenció efectiva i la capacitat de conservar fins al
seu venciment per operacions comercials i no comercials.
- Valoració inicial: pel seu valor raonable.
- Valoració posterior: pel seu cost amortitzat.

c) Actius financers mantinguts per negociar: Actius l’adquisició dels quals s’origina
amb el propòsit de vendre’ls en el curt termini.
- Valoració inicial: pel seu valor raonable. Els costos de transacció directament atribuïbles
es reconeixen en el compte de Pèrdues i Guanys.
- Valoració posterior: pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què
es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis en el valor raonable s’imputen en el
compte de pèrdues i guanys de l' exercici.
d) Altres Actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i
guanys: Actius financers híbrids.
- Valoració inicial: pel seu valor raonable. Els costos de transacció directament atribuïbles
es reconeixen en el compte de Pèrdues i Guanys.
- Valoració posterior: pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què
es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis en el valor raonable s’imputen en el
compte de pèrdues i guanys de l'exercici.
e) Inversions en el patrimoni d’empreses del grup , multigrup i associades
- Valoració inicial: al cost.
- Valoració posterior: al cost menys, si s’escau, l'import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.

f) Actius financers disponibles per a la venda: valors representatius de deute i
instruments del patrimoni d’altres empreses que no s’hagin classificat en cap de les
categories anteriors.
- Valoració inicial: pel seu valor raonable.
- Valoració posterior: pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què
es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis en el valor raonable s’imputen en el
patrimoni net fins que l’actiu es dóna de baixa o es deteriora, moment en què l'import
reconegut s’imputa a pèrdues i guanys.
No existeix cap actiu financer.
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B) PASSIUS FINANCERS
Els passius financers es classifiquen d’acord amb el contingut dels acords contractuals
pactats i tenint en compte el fons econòmic de l’operació en les següents categories:
a) Dèbits i partides a pagar: Dèbits per operacions comercials i no comercials.
- Valoració inicial: pel seu valor raonable (excepte els dèbits per operacions comercials
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, els
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions que s’espera pagar en el curt
termini, que valoren pel seu valor nominal).
- Valoració posterior: pel seu cost amortitzat (excepte els dèbits amb venciment no
superior a un any comentats, que continuen valorant pel mateix import).
- Interessos meritats: es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el
mètode del tipus d’interès efectiu.
b) Passius financers mantinguts per negociar:
- Valoració inicial: pel seu valor raonable. Els costos de transacció directament atribuïbles
es reconeixen en el compte de Pèrdues i Guanys.
- Valoració posterior: pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què
es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis en el valor raonable s’imputen en el
compte de pèrdues i guanys de l'exercici.
c) Altres passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i
guanys: Actius híbrids
- Valoració inicial: pel seu valor raonable. Els costos de transacció directament atribuïbles
es reconeixen en el compte de Pèrdues i Guanys.
- Valoració posterior: pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què
es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis en el valor raonable s’imputen en el
compte de pèrdues i guanys de l'exercici.
A) INSTRUMENTS DE PATRIMONI PROPI
Els instruments de patrimoni propi es classifiquen d’acord amb el contingut dels acords
contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic de l’operació. Les despeses
derivades de les transaccions amb instruments de patrimoni propi es registren directament
contra el patrimoni propi com a menors reserves.
DETERIORAMENT DE VALOR
S’efectuen correccions valoratives per deteriorament al tancament de l'exercici, quan
existeix evidència objectiva que el valor d’un crèdit o d’una inversió s’ha deteriorat.
La pèrdua és:
- Per als préstecs i partides a cobrar i per a les inversions mantingudes fins al venciment,
la diferència entre el valor en llibres de l' actiu i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs
que s’estima que generaran, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment
del seu reconeixement inicial (o valor de mercat de l'instrument per a les Inversions
mantingudes fins al venciment, si aquest és prou fiable).
- Per a les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades, la
diferència entre el valor en llibres de l' actiu i l'import recuperable (el més alt entre el valor
raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d' efectiu futurs derivats
de la inversió).
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- Per als Actius financers disponibles per a la venda, la diferència entre el cost menys
qualsevol correcció valorativa per deteriorament registrada en el compte de pèrdues i
guanys i el valor raonable en el moment en què s’efectua la valoració.
Les correccions, així com la seva reversió, es reconeixen com una despesa o un ingrés,
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a
límit el valor en llibres del crèdit o de la inversió que estaria reconegut en la data de
reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor.
BAIXA D’ACTIUS I PASSIUS FINANCERS
Durant l’exercici no s’han donat de baixa Actius ni passius financers.
INSTRUMENTS FINANCERS HÍBRIDS
S’han classificat com a instruments financers híbrids aquells que combinen un contracte
principal no derivat i un derivat financer (derivat implícit), que no pot ser transferit de
manera independent i l’efecte és que alguns dels fluxos d’efectiu de l'instrument híbrid
varien de forma similar als fluxos d’efectiu del derivat considerat de forma independent. Es
presenten i valoren per separat el contracte principal i el derivat implícit, quan es donen
simultàniament les circumstàncies següents:
- Les característiques i riscos econòmics inherents al derivat implícit no estan estretament
relacionats amb els del contracte principal.
- Un instrument independent amb les mateixes condicions que les del derivat implícit
compliria la definició d’instrument derivat.
- L'instrument híbrid no es valora pel seu valor raonable amb canvis en el compte de
pèrdues i guanys. El derivat implícit es tracta comptablement com un instrument financer
derivat i el contracte principal es comptabilitza segons la seva naturalesa.
No existeixen instruments financers híbrids.
INSTRUMENTS FINANCERS COMPOSTOS
Pels instruments financers compostos emesos per l'Entitat es reconeixen, valoren i
presenten per separat els seus components. El valor en llibres es distribueix d’acord amb
els següents criteris:
- S’assigna al component de passiu el valor raonable d’un passiu similar que no porti
associat el component de patrimoni.
- S’assigna al component de patrimoni la diferència entre l'import inicial i el valor assignat
al component de passiu.
- En la mateixa proporció es distribueixen els costos de transacció.
No existeixen instruments financers compostos
CONTRACTES DE GARANTIES FINANCERES
Els contractes de garanties financeres es valoren inicialment pel seu valor raonable, que,
excepte evidència en contra, és igual a la prima rebuda més, si s’escau, el valor actual de
les primes a rebre.
Amb posterioritat al reconeixement inicial es valoren pel major de:
- El valor que resulti d’acord amb el que disposa la norma relativa a provisions i
contingències.
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- L'inicialment reconegut menys, quan escaigui, la part d’aquest imputada al compte de
pèrdues i guanys perquè correspongui a ingressos meritats.
No existeixen contractes de garanties financeres
INGRESSOS O DESPESES PROCEDENTS D’INSTRUMENTS FINANCERS
Els interessos i dividends d'Actius financers reportats amb posterioritat al moment de
l’adquisició s’han reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al
reconeixement dels interessos s’ha utilitzat el mètode del interès efectiu. Els dividends es
reconeixen quan es declara el dret del soci a rebre’l.
6) EXISTÈNCIES
Les existències es troben valorades al seu preu d’adquisició o cost de producció.
S’inclouen en el preu d’adquisició dels impostos indirectes que graven les existències i que
no són recuperables directament de la hisenda pública.
En les existències que necessiten un període de temps superior a un any per estar en
condicions de ser venudes, s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les
despeses financeres meritades abans de la posada en condicions de venda de les
existències, que hagi estat girats pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus
de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l’adquisició o fabricació
de les existències.
Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d’adquisició o cost
de producció, s’efectuen correccions valoratives, que es registren com a despeses en el
compte de pèrdues i guanys.
Per matèries primeres i altres matèries consumibles no es realitza correcció valorativa si
s’espera que els productes acabats als quals s’incorporen siguin venuts per sobre del cost.
Els béns i serveis que hagin estat objecte de contracte de venda o prestació de serveis en
ferm, el compliment dels quals hagi de tenir lloc posteriorment, no són objecte de correcció
valorativa si el preu de venda estipulat en el contracte cobreix, com a mínim, el cost dels
béns i serveis, més tots els costos pendents de realitzar que siguin necessaris per a
l’execució del contracte.
En cas de desaparició de les circumstàncies que van motivar una correcció valorativa,
aquesta es reverteix i es reconeix com a ingrés en el compte de pèrdues i guanys.
No hi ha existències.
7) TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA
Les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu reconeixement
inicial, utilitzant la moneda funcional, aplicant el tipus de canvi vigent en la data de la
transacció entre la moneda funcional i l’estrangera.
En la data de cada balanç de situació, els Actius i passius monetaris en moneda
estrangera, es converteixen segons els tipus vigents en la data de tancament. Les partides
no monetàries en moneda estrangera mesures en termes de cost històric es converteixen
al tipus de canvi de la data de la transacció. Les diferències de canvi de les partides
monetàries que sorgeixen tant al liquidar, com al convertir-les al tipus de canvi de
tancament, es reconeixen en els resultats del exercici, excepte aquelles que formen part
de la inversió d’un negoci en l’estranger, que es reconeixen directament en el patrimoni,
netes d’impostos, fins al moment de la seva alienació.
En algunes ocasions, amb la finalitat de cobrir la seva exposició a certs riscos de canvi,
l'Entitat formalitza contractes i opcions a termini de moneda estrangera.
Els ajustos del fons de comerç i el valor raonable generats en l’adquisició d’una Entitat
amb moneda funcional diferent de l’euro, es consideren Actius i passius d’aquesta entitat i
es converteixen segons el tipus vigent al tancament.
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No s’han fet operacions en moneda estrangera.
8) IMPOST SOBRE BENEFICIS
Per la condició d’entitat parcialment exempta de l’impost sobre beneficis de l’exercici, i per
les operacions que han reportat ingressos per l’associació, que han estat quotes
d’associats i subvencions públiques, totes elles exemptes, es genera una diferència
permanent, equivalent al resultat de l’exercici per import de 8.234,70 €.
9) INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de la meritació. Els ingressos es
calculen al valor raonable de la contraprestació rebuda la rebre i representen els imports a
cobrats o cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat,
deduïts els descomptes de qualsevol tipus i els impostos.
Les vendes de béns es reconeixen quan s’han transferit tots els riscos i beneficis
significatius inherents a la propietat dels béns. Els ingressos associats a la prestació de
serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la data del
balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat. Els
ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del
principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable.
10) PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Les Comptes anuals abreujats de l'Entitat recullen totes les provisions significatives
respecte a les quals s’estima que és probable que s’hagi d' atendre l’obligació. Els passius
contingents no es reconeixen en els Comptes anuals abreujats sinó que s’informa dels
mateixos, en cas d’existir, en la memòria.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que
generen obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació
disponible sobre les conseqüències del succés que les origina i són re-estimades en
ocasió de cada tancament comprable. S’utilitzen per afrontar les obligacions específiques
per a les quals van ser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o
parcial, quan les obligacions deixen d’existir o disminueixen.
11) DESPESES DE PERSONAL
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d’ordre social
obligatòries o voluntàries reportades en cada moment, reconeixent les obligacions per
pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades.
12) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Les subvencions concedides a l’entitat per tercers no socis de caràcter monetari es
valoren pel valor raonable, en el moment del seu reconeixement, de l'import concedit i les
de caràcter no monetari o en espècie pel valor raonable, en el moment del seu
reconeixement, del bé rebut. Es comptabilitzen d’acord amb els següents criteris:
a) Subvencions de capital - Les de caràcter no reintegrable es comptabilitzen com a
ingressos directament imputats al patrimoni net, per l'import concedit una vegada deduït
l’efecte impositiu. Es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en proporció a la
depreciació experimentada durant l’exercici pels Actius finançats per les mateixes, i en cas
de tractar-se d' Actius no depreciables, en el moment en què es produeix la seva alienació
o baixa en inventari.
- Les de caràcter reintegrable es registren com passius fins que adquireixen la condició de
no reintegrables.
b) Subvencions d’explotació: s’abonen a resultats en el moment en què, després de la
seva concessió, l'Entitat estima que s’han complert les condicions establertes en la
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mateixa, i per tant, no hi ha dubtes raonables sobre el seu cobrament. S’imputen a
resultats en el mateix exercici en què es meriten les despeses que financen.
En concret en l’exercici 2016 han estat concedides a l’entitat les següents subvencions:
1.- Bestreta inicial Programa de Desenvolupament Rural 2016-2020.
Objecte de l’ajut: Bestreta inicial per fer front a les despeses de funcionament i animació
dels GAL.
Import concedit: 50.000 €. Figura en el patrimoni net de l’entitat. I donat que la justificació
de la despesa finançada amb aquesta subvenció es realitzarà a la finalització del període,
el cobrament de la mateixa no serà traspassat a l’excedent de l’exercici fins a l’exercici
final.
2.- Subvenció per sufragar les despeses de funcionament i animació període 01 de
novembre de 2016 fins 31 d’octubre de 2021.
Objecte de l’ajut: Despeses de funcionament i animació dels GAL, ocasionades des de l’1
de novembre de 2016 fins al 31 d’octubre de 2021.
Import concedit: 796.862,94 € distribuït per anualitats segons el següent quadre:
Anualitat
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL

DARP
75.701,98 €
75.701,98 €
75.701,98 €
75.701,98 €
75.701,98 €
75.701,98 €
454.211,88 €

FEADER
57.108,51 €
57.108,51 €
57.108,51 €
57.108,51 €
57.108,51 €
57.108,51 €
342.651,06 €

TOTAL
132.810,49 €
132.810,49 €
132.810,49 €
132.810,49 €
132.810,49 €
132.810,49 €
796.862,94 €

% AJUT
16,66
16,66
16,66
16,66
16,66
16,66
16,66

Donat que l’anualitat 2016, compren els mesos de novembre i desembre de 2015, s’han
imputat a l’excedent de l’exercici l’import de 116.497,01 €, corresponent a les despeses
justificades de gener a octubre de 2016. Cancel·lant 0,42 € per falta de justificació.
L’anualitat 2017, compren els mesos de novembre i desembre de 2016, i per tan s’han
imputat a l’excedent de l’exercici l’import de 16.535,43 €, corresponent a les despeses
justificades d’aquests mesos.
El saldo de 647,517,02 € pendent figura en el patrimoni net de l’entitat.
3.- Subvenció projecte Espais Naturals de Ponent.
Objecte de l’ajut: Projecte de cooperació dels grups d’acció local, dins el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Import concedit: 30.000 €. Dels quals es van imputar a l’excedent de l’exercici 29.996,90 €
i es va donar de baixa l’import de 3,10 € per falta de justificació.
En data 13 de desembre de 2016 es va atorgar autorització prèvia de despesa
preparatòria, per al Projecte Espais Naturals de Ponent, per al període 2016-2017, per
import de 9.100,00 €. Dels quals es van imputar a l’excedent de l’exercici 1.502,24 € i la
resta del saldo, 7.597,76 €, figura en el patrimoni net de l’entitat.
4.- Subvenció projecte GUSTUM.
Objecte de l’ajut: Projecte de cooperació dels grups d’acció local, dins el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Import concedit: 135.722,00 € distribuït per anualitats segons el següent quadre:
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Anualitat
2016
2017
TOTAL

DARP
54.497,70 €
22.863,81 €
77.361,51 €

FEADER
41.112,30 €
17.248,16 €
58.360,46 €

TOTAL
95.610,00 €
40.112,00 €
135.722,00 €

% AJUT
70,45
29,55
100,00

L’anualitat 2016 s’ha imputat íntegrament a l’excedent de l’exercici 2016, i l’anualitat 2017
s’han imputat 14.688,04 €, corresponents a les despeses justificades de novembre i
desembre de 2016. La resta del saldo, 25.423,96 € figura en el patrimoni net de l’entitat.
5.- Subvenció projecte EnFoCC.
Objecte de l’ajut: Projecte de cooperació dels grups d’acció local, dins el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Import concedit: 13.422,70 € distribuït per anualitats segons el següent quadre:
Anualitat
2016
2017
TOTAL

DARP
5.810,10 €
1.840,84 €
7.650,94 €

FEADER
4.383,06 €
1.388,70 €
5.771,76 €

TOTAL
10.193,16 €
3.229,54 €
13.422,70 €

% AJUT
75,94
24,06
100,00

L’anualitat 2016 s’ha imputat l’import de 10.192,09 € a l’excedent de l’exercici 2016,
cancel·lant la quantia de 1,07 €, per falta de justificació. I l’anualitat 2017 s’han imputat
íntegrament els 3.229,54 €, corresponents a les despeses justificades de novembre i
desembre de 2016.
6.- Subvenció projecte ODISSEU.
Objecte de l’ajut: Projecte de cooperació dels grups d’acció local, dins el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Import concedit: 1.750,00 € distribuït per anualitats segons el següent quadre:
Anualitat
2016

DARP
997,50 €

FEADER
752,50 €

TOTAL
1.750,00 €

% AJUT
100,00

L’anualitat 2016 s’ha imputat l’import íntegrament de 1.750,00 €, corresponents a les
despeses justificades de novembre i desembre de 2016.
Les subvencions concedides a l’entitat per socis o propietaris es registren directament en
els fons propis. Les de caràcter monetari es valoren pel valor raonable, en el moment del
seu reconeixement, de l'import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie pel
valor raonable, en el moment del seu reconeixement, del bé rebut.
7.- Subvenció projecte COWOCAT_RURAL.
Objecte de l’ajut: Projecte de cooperació dels grups d’acció local, dins el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Import concedit: 5.400,00 € distribuït per anualitats segons el següent quadre:
Anualitat
2016
2017
TOTAL

DARP
2.394,00 €
684,00 €
3.078,00 €

FEADER
1.806,00 €
516,00 €
2.322,00 €

TOTAL
4.200,00 €
1.200,00 €
5.400,00 €

% AJUT
77,77
22,23
100,00

Tan l’anualitat 2016, com la 2017 s’han imputat íntegrament en l’excedent de l’exercici del
2016, ja que han correspost a despeses justificades d’aquest període.
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8.- Subvenció per a despeses personal administratiu Diputació de Lleida.
Objecte de l’ajut: cobrir despeses del personal d’administració no assignat a cap projecte
específic.
Import concedit: 14.877,19 €.
S’ha imputat íntegrament en l’excedent de l’exercici del 2016, ja que han correspost a
despeses justificades d’aquest període.
13) COMBINACIONS DE NEGOCI
L'Entitat durant l'exercici no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa.
14) NEGOCIS CONJUNTS
No hi ha cap activitat econòmica controlada conjuntament amb una altra persona física o
jurídica.
15) CRITERIS EMPLEATS EN TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de
mercat. No es reconeix benefici ni pèrdua alguna en les operacions internes.

5- IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
MOVIMENT DE LES PARTIDES D’IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES

IMMOBILITZAT / INVERSIÓ 2016
IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT
INTANGIBLE

IMMOBILITZAT
MATERIAL

INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES

TOTAL

SALDO INICIAL BRUT de l’EXERCICI 2016
(+) Entrades
(+) Correccions de valor per actualització
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT de l’EXERCICI 2016

AMORTITZACIÓ 2016
IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT
INTANGIBLE

IMMOBILITZAT
MATERIAL

INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES

TOTAL

SALDO INICIAL del EXERCICI 2016
(+) Dotació a l’amortització
(+) Augment de l’amortització acumulada per efecte de
l’actualització

(+) Augments per adquisicions i traspassos
(-) Disminucions per sortides
SALDO FINAL de l’EXERCICI 2016

CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT 2015
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IMMOBILITZAT
INTANGIBLE

IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT
MATERIAL

INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES

TOTAL

SALDO INICIAL del EXERCICI 2015
(+) Correccions valoratives per deteriorament
(-) Reversió de correccions valoratives
(-) Disminucions per sortides
SALDO FINAL del EXERCICI 2015

IMMOBILITZAT / INVERSIÓ 2015
IMMOBILITZAT
INTANGIBLE

IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT
MATERIAL

INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES

TOTAL

SALDO INICIAL BRUT de l’EXERCICI 2015
(+) Entrades
(+) Correccions de valor per actualització
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT del EXERCICI 2015

AMORTITZACIÓ 2015
IMMOBILITZAT
INTANGIBLE

IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT
MATERIAL

INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES

TOTAL

SALDO INICIAL de l’EXERCICI 2015
(+) Dotació a l’amortització
(+) Augment de l’amortització acumulada per efecte de
l’actualització

(+) Augments per adquisicions i traspassos
(-) Disminucions per sortides
SALDO FINAL del EXERCICI 2015

CORRECCIONS DE VALOR POR DETERIORAMENT 2015
IMMOBILITZAT
INTANGIBLE

IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT
MATERIAL

INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES

TOTAL

SALDO INICIAL del EXERCICI 2015
(+) Correccions valoratives per deteriorament
(-) Reversió de correccions valoratives
(-) Disminucions per sortides
SALDO FINAL del EXERCICI 2015

6- BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC
MOVIMENT DURANT EL EXERCICI DE LES PARTIDES DEL PARTIMONI HISTÒRIC

PATRIMONI HISTÒRIC
ELEMENT PATRIMONI

SALDO A
01/01/2016

ENTRADES

SORTIDES

SALDO A
31/12/2016

PATRIMONI INTANGIBLE
PATRIMONI MATERIAL
PATRIMONI IMMOBILIARI
TOTAL
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AMORTITZACIÓ
ELEMENT PATRIMONI

SALDO A
01/01/2016

DOTACIÓ A
L’AMORTITZACIÓ

AUGMENTS

DISMINUCIONS

SALDO A
31/12/2016

PATRIMONI INTANGIBLE
PATRIMONI MATERIAL
PATRIMONI IMMOBILIARI
TOTAL

CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT
ELEMENT PATRIMONI

SALDO A
01/01/2016

CORRECCIONS
VALORATIVES

AUGMENTS

DISMINUCIONS

SALDO A
31/12/2016

PATRIMONI INTANGIBLE
PATRIMONI MATERIAL
PATRIMONI IMMOBILIARI
TOTAL

7- ACTIUS FINANCERS
CLASSES D’ACTIUS FINANCERS A LLARG
CATEGORIA

INSTRUMENTS
DE PATRIMONI

TERMINI (EXERCICI 2016)
VALORS

REPRESENTATIUS

DE LA DEUTE

CRÈDITS,
DERIVATS I
ALTRES

TOTAL

ACTIUS FINANCERS MANTINGUTS PER A NEGOCIAR

ACTIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT
ACTIUS FINANCERS A COST

TOTAL

CLASSES D’ACTIUS FINANCERS A
CATEGORIA

LLARG TERMINI (EXERCICI 2015)

INSTRUMENTS
DE PATRIMONI

VALORS
REPRESENTATIUS

DE LA DEUTE

CRÈDITS,
DERIVATS I
ALTRES

TOTAL

ACTIUS FINANCERS MANTINGUTS PER A NEGOCIAR

ACTIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT
ACTIUS FINANCERS A COST

TOTAL

CLASSES D’ACTIUS FINANCERS A
CATEGORIA

CURT TERMINI (EXERCICI 2016)

INSTRUMENTS
DE PATRIMONI

VALORS
REPRESENTATIUS

DE LA DEUTE

CRÈDITS,
DERIVATS I
ALTRES

TOTAL

ACTIUS FINANCERS MANTINGUTS PER A NEGOCIAR

ACTIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT
ACTIUS FINANCERS A COST

TOTAL
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CLASSES D’ACTIUS FINANCERS A
CATEGORIA

CURT TERMINI (EXERCICI 2015)
CRÈDITS,
DERIVATS I
ALTRES

VALORS

INSTRUMENTS
DE PATRIMONI

REPRESENTATIUS

DE LA DEUTE

TOTAL

ACTIUS FINANCERS MANTINGUTS PER A NEGOCIAR

ACTIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT
ACTIUS FINANCERS A COST

TOTAL

El moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament originades pel risc de
crèdit és el següent:
ACTIUS FINANCERS

EXERCICI 2016
DETERIORAMENT

EXERCICI 2015

ACUMULAT

DETERIORAMENT

ACUMULAT

INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI

0,00

0,00

0,00

0,00

INSTRUMENTS DE PATRIMONI

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORS REPRESENTATIUS DEL DEUTE

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI

0,00

0,00

0,00

0,00

INSTRUMENTS DE PATRIMONI

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORS REPRESENTATIUS DEL DEUTE

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

Els actius financers s'han valorat segons el seu valor raonable, presentant-se com a referència els preus
cotitzats en mercats d'actius.
Els actius financers s'han valorat segons el seu valor raonable. Per determinar aquest valor s'han dut a
terme models i tècniques de valoració. Els principals supòsits en què es basen aquests models són els
següents:
El valor raonable i les variacions en el valor moviment dels comptes correctors representatius de les
pèrdues per deteriorament originades pel risc de crèdit és el següent:

CATEGORIES D'ACTIUS FINANCERS VALORATS A VALOR
RAONABLE
ACTIVUS A VR
AMB CANVIS EN
PYG

ACTIUS
MANTINGUTS PER
A NEGOCIAR

ACTIUS
DISPONIBLES PER
A LA VENDA

TOTAL

VALOR RAONABLE A 01/01/2016

0,00

0,00

0,00

0,00

+/- VARIACIONS DE VR REGISTRADES EN PYG

0,00

0,00

0,00

0,00

+/- VARIACIONS DE VR REGISTRADES EN PN

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR RAONABLE A 31/12/ 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

+/- VARIACIONS DE VR REGISTRADES EN PYG

0,00

0,00

0,00

0,00

+/- VARIACIONS DE VR REGISTRADES EN PN

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR RAZONABLE A / /

0,00

0,00

0,00

0,00

El detall de las línies de descompte i pòlisses de crèdit i els seus límits:
ENTITATS DE CRÈDIT

LÍMIT CONCEDIT

DISPOSAT

DISPONIBLE

Total línies de descompte
Total pòlisses de crèdit

40.000

40.000
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9- USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA
No existeix cap partida d’usuaris i altres deutors.

10- BENEFICIARIS-CREDITORS
No existeix cap partida de beneficiaris i/o creditors

11- FONS PROPIS
La composició de les partides que formen l’epígraf de fons propis són les següents:
FONS PROPIS

EXERCICI

2016

EXERCICI 2016

Fons social
Reserves
Resultat d’exercicis anteriors
Altres aportacions
Resultat de l’exercici

3.939,99
8.234,70

3.939,99

TOTAL FONS PROPIS

8.234,70

3.939,99

L’epígraf “Reserves” inclou les següents:
RESERVES

EXERCICI

2016

EXERCICI 2016

Reserva legal i estatutària
Reserva voluntària
Altres reserves

RESERVA VOLUNTÀRIA
La dotació a aquestes reserves és lliure, com el seu propi nom indica. Una vegada que s'han cobert totes
les atencions legals, s'ha decidit no repartir la resta de beneficis i dotar aquestes reserves. Els recursos així
generats es podran aplicar a l'adquisició de més existències, en definitiva, a ampliar el poder econòmic de
l'associació.

12- SUBVENCIONS, DONACIONS i LLEGATS
L'import de les subvencions, donacions i llegats rebuts, atorgats per tercers diferents dels socis, és de:
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
Descripció
EXERCICI 2016
Que apareixen en el balanç
730.538,74
Imputats en el compte de pèrdues i guanys
361.268,50
Deutes a llarg termini transformables en subvencions

EXERCICI 2015
832.023,32
117.849,79

El moviment durant l'exercici de la partida de "Subvencions, donacions i llegats rebuts" inclosa en el
Patrimoni net del balanç ha estat:
MOVIMENT DE SUBVENCIONS, DONACIONS i LLEGATS
Descripció
EXERCICI 2016
EXERCICI 2015
Saldo al inici de l’exercici
832.023,32
(+) Augments
267.827,21
832.023,32
(-) Disminucions
-369.311,79
Saldo al tancament de l’exercici
730.583,74
832.023,32
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13- SITUACIÓN FISCAL
Com a conseqüència que totes les operacions tenen la consideració d’exemptes a efectes de tributació de
l'impost de societats, la base imposable de l’exercici difereix del resultat comptable.
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost de societats en 2016 és el següent:
CONCILIACIÓ DE L'IMPORT NET D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE
L'IMPOST DE SOCIETATS
Compte de pèrdues i
guanys

Ingressos i despeses
directament imputats al
patrimoni net

Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici
Augments / Disminucions

Augments / Disminucions

-8.234,70

-3.939,99

Impost de societats
Diferències permanents
Diferències temporals
Amb origen en l’exercici
Amb origen en exercici anteriors
Compensació de bases negatives d'exercicis anteriors
Base imposable (resultat fiscal)

0,00

No hi ha cap informació significativa en relació a altres tributs.

14- INGRESSOS I DESPESES
A continuació es presenten els desglossaments de les partides "Aprovisionaments", Càrregues socials,
incloses en la partida de "Despeses de personal" i "D'altres despeses d'explotació", així com l'import de les
vendes de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis. La composició
de les partides que formen l'epígraf de fons propis és el següent:
DETALL DE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

Consum de mercaderies
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte
Nacionals
Adquisicions intracomunitàries
Importacions
d) Variació d’existències
Consum de matèries primeres
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte
Nacionals
Adquisicions intracomunitàries
Importacions
d) Variació d’existències
Consum d’altres aprovisionaments
a) Compres
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Nacionals
Adquisicions intracomunitàries
Importacions
d) Variació d’existències
Càrregues socials
a) Seguretat Social a càrrec de l’empresa

45.197,17

22.886,38

45.197,17

22.886,38

b) Aportacions i dotacions per a pensions
c) Altres càrregues socials

487,20

Altres despeses d’explotació

183.514,53

31.353,57

183.514,53

31.353,57

a) Pèrdues i deteriorament d’operacions comercials
b) Resta de despeses d’explotació
Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de
béns no monetaris i serveis
Rendiments originats fora de l'activitat normal de l'empresa
inclosos en "Altres resultats"

15- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES
No existeix cap partida de beneficiaris i/o creditors

1. Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al compliment de les
finalitats estatutàries. Cal concretar si són o no són de la dotació fundacional o del fons social, i detallarne els elements més significatius (valor comptable, vida útil, amortització acumulada, deterioraments).
Així mateix, s'ha d'especificar l'activitat que s'hi desenvolupa.
Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l'alienació de béns i drets de l'entitat i sobre la
reinversió de la totalitat del producte obtingut.
2. Càlcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge legalment
establert. Quan escaigui, presentació d'un pla aprovat per l'òrgan de govern per aplicar els recursos
pendents de destinar. També quan escaigui, estat de compliment del pla aprovat per l'òrgan de govern
en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents de compliment de les obligacions establertes en
la legislació vigent.
3. Explicació detallada de les partides més significatives que l'entitat identifica amb el compliment directe
de les finalitats.

16- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
No s’han produït operacions amb parts vinculades

17- ALTRA INFORMACIÓ
El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, per categories (adaptades a la CON-11):
NÚMERO DE PERSONES OCUPADES
CATEGORIES

Exercici
2016

Exercici
2015

Directors generals i presidents executius
Resta de directors i gerents

1,00

0,66

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i professionals de recolzament

3,21

1,58
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Treballadors comptables, administratius i altres treballadors d’oficina

0,88

0,17

5,09

2,41

Comercials, venedors i similars
Resta de personal qualificat
Ocupacions elementals
Total ocupació mitja

18- INFORMACIÓ SEGMENTADA
L’entitat ha d’informar de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats
ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i, si escau, àrees geogràfiques d’actuació.
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