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ACTIU 
NOTES DE LA 

MEMÒRIA 
EXERCICI N EXERCICI N-1 

A) ACTIU NO CORRENT   17.963,07 5.046,40 

I. Immobilitzat intangible   13.875,80 0,00 

1. Concessions administratives        

2. Aplicacions informàtiques       

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament       

4. Altres immobilitzats intangibles    24.148,84   

5. Amortitzacio immobilitzat intangible    -10.273,04   

II. Immobilitzat material   1.347,27 0,00 

1. Terrenys i construccions    21.731,83  21.731,83 

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge   1.359,17 1.359,17 

3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 5 20.613,00 19.235,54 

4. Altre immobilitzat material       

5.  Amortització immobilitzat material   -42.356,73  -42.326,54 

III. Inversions immobiliàries   0,00 0,00 

1. Terrenys i béns naturals       

2. Construccions       

IV. Béns del patrimoni cultural   0,00 0,00 

1. Béns immobles       

2. Arxius, biblioteques i museus       

3. Béns mobles       

4. Acomptes        

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini   0,00 0,00 

1. Instruments de patrimoni       

2. Crèdits a entitats       

3. Valors representatius de deute       

VI. Inversions financeres a llarg termini   2.740,00 5.046,40 

1. Instruments de patrimoni       

2. Crèdits a tercers       

3. Valors representatius de deute       

4. Altres actius financers       

VII. Actius per impost diferit       

B. ACTIU CORRENT   329.528,36 345.082,26 

I. Existències       

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 
comptes a cobrar 

  
139.613,39 -3.887,48 

1.   Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 6 139.613,39 9.304,23 

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts 
vinculades 

  
    

3. Patrocinadors       

4. Altres deutors 6  -13.191,71 

5. Personal       

6. Actius per impost corrent       

7. Altres crèdits amb les administracions públiques 6   

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents       

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini   0,00 0,00 

1. Instruments de patrimoni       

2. Crèdits a entitats       

3. Valors representatius de deute       

4. Altres actius financers       

IV. Inversions financeres a curt termini   0,00 0,00 

1. Instruments de patrimoni       

2. Crèdits a tercers       

3. Valors representatius de deute       

4. Altres actius financers   0,00 0,00 

V. Periodificacions a curt termini     3.369,16   

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents   186.545,81 348.969,74 

1. Tresoreria   186.545,81 348.969,74 

2. Altres actius líquids equivalents       

TOTAL ACTIU (A+B)   347.491,43 350.128,66 
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PATRIMONI NET I PASSIU 
NOTES DE LA 

MEMÒRIA 
EXERCICI N EXERCICI N-1 

A) PATRIMONI NET   285.406,73 203.233,20 

A-1) Fons propis   285.406,73 203.233,20 

I. Fons dotacionals o fons socials   203.233,20 195.533,54 

1. Fons dotacionals o fons socials 8 203.233,20 195.533,54 

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de 
desemborsar 

  
    

II. Fons especials       

III. Excedents d'exercicis anteriors i reserves   84.103,42 0,00 

1. Excedents negatius d’exercicis anteriors       

2. Reserves   84.103,42   

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries       

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)   -1.929,89 7.699,66 

VI. Aportacions per a compensar pèrdues       

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments   0,00 0,00 

1. Subvencions oficials de capital       

2. Donacions i llegats de capital       

3. Altres subvencions, donacions i llegats       

4. Ingressos fiscals a distribuir       

B) PASSIU NO CORRENT   23.551,69 40.000,00 

I. Provisions a llarg termini       

II. Deutes a llarg termini   23.551,69 40.000,00 

1. Deutes amb entitats de crèdit   23.551,69 40.000,00 

2. Creditors per arrendament financer                

3. Altres deutes a llarg termini       

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini       

IV. Passius per impost diferit       

V. Periodificacions a llarg termini       

C) PASSIU CORRENT   38.533,01 106.895,46 

I. Provisions a curt termini       

II. Deutes a curt termini   13.183,26 0,00 

1. Deutes amb entitats de crèdit   13.183,26   

2. Creditors per arrendament financer                

3. Altres deutes a curt termini    0,00 0,00 

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini       

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar   25.349,75 106.895,46 

1. Proveïdors 7   

2. Creditors varis 7 7.543,44 92.983,16 

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)   377,60 1.318,23 

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les   
administracions públiques 

7 
17.428,71 12.594,07 

5. Acomptes d'usuaris      

V. Periodificacions a curt termini      

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)   347.491,43 350.128,66 
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NOTES DE LA 

MEMÒRIA 
EXERCICI N EXERCICI N-1 

1. Ingressos per les activitats  724.154,29 585.222,55 

a) Vendes i prestacions de serveis  309.348,40 260.379,29 

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic      

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions      

d) Subvencions oficials a les activitats 11 414.805,89 324.843,26 

e) Donacions i altres ingressos per a activitats      

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

     

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts      

2. Ajuts concedits i altres despeses  0,00 0,00 

a) Ajuts concedits      

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

     

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

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu      

5. Aprovisionaments  -217.410,56 -176.721,03 

a) Consums i deteriorament d'existències  -29.964,57 -33.447,34 

b) Treballs realitzats per altres entitats  -187.445,99 -143.273,69 

6. Altres ingressos de les activitats  0,00 0,00 

a) Ingressos per arrendaments      

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent      

7. Despeses de personal 10 -452.932,38 -363.022,49 

8. Altres despeses d'explotació  -56.708,09 -39.929,37 

a) Serveis exteriors  -56.708,09 -39.929,37 

a1) Recerca i desenvolupament      

a2) Arrendaments i cànons      

a3) Reparacions i conservació     

a4) Serveis professionals independents  -5.419,52 -5.808,85 

a5) Transports    

a6) Primes d'assegurances  -10.589,18 -11.171,98 

a7) Serveis bancaris  -1.513,46 -544,19 

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques  -16.948,37 -14.499,08 

a9) Subministraments  -1.473,16 -1.202,96 

a10) Altres serveis  -20.679,84 -6.702,31 

b) Tributs   -84,56  

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de 
les activitats 

     

d) Altres despeses de gestió corrent     

9. Amortització de l'immobilitzat 5 -437,23 0,00 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat       

11. Excés de provisions      

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat  0,00 0,00 

a) Deterioraments i  pèrdues      

b) Resultats per alienacions i altres    

13. Altres resultats  2.000,00 2.750,00 

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  -1.333,97 8.299,66 

14. Ingressos financers  0,00 0,00 

15. Despeses financeres  -595,92 -600,00 

16. Variació de valor raonable en instruments financers      

17. Diferències de canvi  0,00 0,00 

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers  0,00 0,00 

a) Deterioraments i  pèrdues      

b) Resultats per alienacions i altres      

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)  -595,92 -600,00 

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)  -1.929,89 7.699,66 

19. Impostos sobre beneficis      

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)  -1.929,89 7.699,66 
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1. Activitat de l’entitat 
 

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany té com a principal objectiu el foment, la 

promoció i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar en l’àmbit territorial de 

la comarca del Pla de l’Estany. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 

1. Imatge fidel: 
 

No s'han deixat d'aplicar les disposicions legals en matèria de comptabilitat a que es 
refereix el Decret 259/2008, de 31 de desembre, pel qual s’aprova les normes 
d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense ànim de lucre. 
No és necessari incloure informació addicional a la facilitada en els estats comptables i 
la present Memòria que integren aquest Comptes Anuals, doncs, segons entén la 
Junta del Consell, són suficientment expressius com per a mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Entitat. 

 
2.  Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 

Tant en el desenvolupament del procés comptable del present exercici econòmic, com 
en la confecció dels presents Comptes Anuals, no s'ha vulnerat cap principi comptable 
obligatori dels esmentats en l'article 38 del Codi de Comerç. 

 
3.  Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa : 

  
En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2021 s’han determinat    
estimacions i hipòtesi en funció de la millor informació disponible a 31/8/2022 sobre els 
fets analitzats. És possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin 
a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis, el que es faria de forma 
prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els corresponents 
comptes anuals futurs. 

 
4.  Comparació de la informació. 
 

No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l’exercici 
actual amb els de l’exercici anterior. S'ha mantingut l'estructura del Balanç i el Compte 
de Pèrdues i Guanys.   

 
5.  Elements recollits en diverses partides. 
 

No existeixen elements patrimonials de l'Actiu o Passiu que figurin en més d'una 
partida del Balanç. 

 
6.  Canvis en criteris comptables. 
 

En el present exercici, no s’ha realitzat altres canvis en criteris comptables dels 
marcats per l’adaptació de la comptabilitat al nou Pla General Comptable Pimes. 
 
S’han imputat a la partida de Reserves, unes antigues provisions de despeses 
acumulades de cursos anteriors que no es varen arribar a materialitzar per un import 
de 84.103,42 euros. 
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7.  Correcció d’errors. 
 

No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular 
els comptes. Els fets coneguts posteriorment al tancament, que podrien aconsellar 
ajustaments en les estimacions en el tancament de l’exercici, han estat comentades en 
els seus apartats corresponents. 
 

3. Aplicació de resultats 
 

La proposta de distribució de resultats és la següent: 

 
BASE DE REPARTIMENT 2021-2022 

 

Pèrdues i Guanys -1.929,89 

 

Total 0,00 

 

DISTRIBUCIÓ 2021-2022 

 

Resultats Negatius Exercici 21-22 -1.929,89 

 

 
4. Normes registre i valoració 

  
 S’han aplicat els següents criteris comptables, en els comptes amb moviments 
durant l’exercici: 
 
 1. Immobilitzat intangible: 
 
 a) Cost 
  
 Els actius intangibles es registre pel seu cost d’adquisició i/o producció i, 
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent 
amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. 
Aquests actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil. 
 
 b) Amortització: 
 
 Els actius intangibles s’amortitzen linealment en funció dels anys de vida útil. 
 
 Analitzats tots els factors, no es reconeixen immobilitzats intangibles amb vida útil  
indefinida. 
 
 c) Deteriorament: 
 
 L’Entitat reconeix qualsevol pèrdua que haig pogut produir-se en el valor registral 
d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement 
de les pèrdues per deteriorament d’aquests actius i, si procedeix, de les recuperacions 
de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als 
aplicats pels actius materials. 
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  2. Immobilitzat material: 
 
 a) Cost 
  
 Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició o 
cost de producció i minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i 
qualsevol pèrdua per deteriorament de valor coneguda. El preu d’adquisició o cost de 
producció inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la 
posada en condicions de funcionament del bé. 
 

 Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé 
objecte, o la seva capacitat econòmica, es comptabilitzen com a major import de 
l’immobilitzat material, amb el conseqüent retir comptable dels elements substituïts o 
renovats. Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació, 
s’imputen a resultats, seguint el principi de meritació, com a cost de l’exercici en que 
s’incorren. 
  

 S’han produït durant l’exercici partides que poden ser considerades, segons el 
parer de l’Administració de l’entitat, com ampliació, modernització o millora de 
l’immobilitzat material.  
 
 No s’han realitzat treballs de l’entitat per al seu immobilitzat. 
 
 b) Amortitzacions 
  
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida 
útil dels béns i del seu valor residual, atenent a la depreciació que normalment 
sofreixen pel seu funcionament, ús i gaudi, sense prejudici de considerar també 
l’obsolescència tècnica o comercial que pogués afectar-los. S’ha amortitzat de forma 
independent cada part d’un element de l’immobilitzat material i de forma lineal: 
 
 

 Anys de vida útil 
estimada 

Instal·lacions tècniques i 
maquinaria 

8 

Mobiliari i estris 10 

Equips per a processos 
d’informació 

4 

 
 
 Deteriorament de valor dels actius materials i intangibles 
 

A la data de tancament de cada exercici, l’Entitat revisa els imports en llibres del 
seu immobilitzat material per determinar si existeixen indicis de que aquests actius 
hagin sofert una pèrdua de valor per deteriorament de valor. En cas que existeixi 
qualsevol indici, es realitza una estimació de l’import recuperable de l’actiu 
corresponent per determinar l’import del deteriorament necessari. Els càlculs dels 
deteriorament d’aquests elements de l’immobilitzat material s’efectuen element a 
element de forma individualitzada. 
 

Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen com una despesa en 
el compte de pèrdues i guanys.  
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Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis 
anteriors són revertides quan es produeix un canvi en eles estimacions sobre el seu 
import recuperable augmentant el valor de l’actiu amb abonament a resultats amb el 
límit del valor en llibres que l’actiu hagués tingut de no haver-se realitzat el 
deteriorament. 

 
 
 c) Arrendaments financers 

 
En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. En cas 

que, en exercicis futurs, existissin moviments per incloure dins d’aquesta categoria, es 
valorarien segons els criteris que es proposen des del marc legal de la comptabilitat. 
 
 
 3. Terrenys i construccions qualificats com inversions immobiliàries: 
 
 No hi ha terrenys ni construccions qualificades com inversions immobiliàries en el 
balanç de l’entitat. 
 
 
 4. Permutes: 
 
 Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta de caràcter comercial ni no 
comercial.  
 
 5. Instruments financers:  
 
 a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories 
d’actius financers.  
 
 Els actius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en 
alguna de les següents categories:   
 

1. Actius financers a cost amortitzat 
 
 En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. En cas 
que, en exercicis futurs, existissin moviments per incloure dins d’aquesta categoria, es 
valorarien segons els criteris que es proposen des del marc legal de la comptabilitat. 
 
 2. Actius financers mantinguts per negociar 
 
 En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. En cas 
que, en exercicis futurs, existissin moviments per incloure dins d’aquesta categoria, es 
valorarien segons els criteris que es proposen des del marc legal de la comptabilitat. 
 
 3. Actius financers a cost 
 
 Es valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació 
lliurada més els costos de transacció que li han estat directament atribuïbles.  
 
 b) Criteris emprats per la qualificació i valoració de les diferents categories de 
passius financers.  
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 Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en 
alguna de les següents categories:  
  
 1. Passius financers a cost amortitzat 
 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel 
cost, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de 
transacció que els siguin directament atribuïbles; no obstant, aquests últims, així com 
les comissions financeres que es carreguen a l’entitat quan s’originen els deutes amb 
tercers s’han registrat en el compte de pèrdues i guanys en el moment del seu 
reconeixement inicial. 

 
 2. Passius financers mantinguts per negociar 
 
 En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. En cas 
que, en exercicis futurs, existissin moviments per incloure dins d’aquesta categoria, es 
valorarien segons els criteris que es proposen des del marc legal de la comptabilitat. 
 
Fluxos d’efectiu a pagar segons les noves condicions. 
 
 c) Instruments de patrimoni net propi en poder de l’entitat: 
 
 En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. En cas 
que, en exercicis futurs, existissin moviments per incloure dins d’aquesta categoria, es 
valorarien segons els criteris que es proposen des del marc legal de la comptabilitat. 
 
 6. Existències: 
 
 Les existències (mercaderies) s'han de comptabilitzar a preu d'adquisició. En cas 
que el valor de mercat sigui inferior a aquest preu, es realitza la corresponent correcció 
valorativa dotant la provisió necessària. 
 
En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. 
 
 7. Transaccions en moneda estrangera: 
 
No existeixen transaccions en moneda estrangera. 
 
 8. Impost sobre beneficis: 
 
El Consell Esportiu no està exempt de l’ Impost de Societats. 
 
 9. Ingressos i despeses: prestacions de serveis realitzats per l’empresa. 
  
 Com a norma general els ingressos i despeses s’imputen en funció del corrents 
real d’aquests o tant bon punt es coneixen, amb independència del moment del 
cobrament o pagament. 
 
 
 10. Provisions i contingències: 
 
 S’aplicarien sobre saldos deutors quan fos necessari i seguint el criteri de 
prudència valorativa. 
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No hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. 
 

 11. Despeses de personal: compromisos per pensions: 
 
 Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d’ordre social 
obligatòries o voluntàries meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per 
pagues extres, vacances o sous variables i les seves despeses associades.  
 

 L’empresa no realitza retribucions a llarg termini al personal. 
 
 12. Subvencions, donacions i llegats: 
 
 Les rebudes de les diferents administracions per al desenvolupament de les seves 
activitats s'imputen directament a resultats de l’exercici. 

 
 13. Combinacions de negocis: 
 
 Durant l’exercici  no s’han realitzat operacions d’aquesta naturalesa. 
 
 14. Negocis conjunts: 
 
 No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb una altra 
persona física o jurídica. 
 
 15. Transaccions entre parts vinculades: 
 
 Les transaccions entre parts vinculades, en cas d’haver-n’hi, es valoraran sempre 
a preus de mercat. 
 
 En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. 
 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

 1. Durant l'exercici les diferents partides de l'actiu immobilitzat han experimentat 

els següents moviments: 
 

 Saldo inicial Entrades Sortides Saldo final 

I. Intangible 9.866,00 14.282,84 0,00 24.148,84 

A.A.I. Intangible (9.866,00) (407,04) 0,00 (10.273,04) 

I. Material 42.326,54 1.377,46 0,00 43.704,00 

A.A.I. Material (42.326,54) (30,19) 0,00 (42.356,73) 

TOTAL... 0,00 15.223,07 0,00 15.223,07 

  
 2. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no 
corrents: 
 
En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. 
 
 
6. ACTIUS FINANCERS  
 
A continuació es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius 
financers senyalades en la norma de registre i valoració novena:  
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 a) Actius financers a llarg termini: 
 
En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. 
 
b) Actius financers a curt termini: 
 
Dins d’aquest apartat la principal partida correspon a les subvencions a rebre de les 
diferents administracions que han estat comptabilitzades dins de l’exercici però que a 
31 d’agost encara estan pendents de cobrar per un import de 124.501,97 euros. 

 
Tanmateix, hi ha un saldo deutor de 15.111,42 euros corresponent a clients pendents 
de cobrar.  
 
c) Traspassos o reclassificacions d’actius financers:  
 
En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. 
 
 2. Correccions per deterioració del valor originades pel risc de crèdit:  
 
En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. 
 
 3. Valor raonable i variacions en el valor d’actius financers valorats a valor 
raonable: 
 
En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat 
 
 4. Empreses del grup, multigrup i associades: 
 
En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat 
 
7. PASSIUS FINANCERS 
 
Informació sobre els passius financers de la societat: 
 
a) Passius financers a llarg termini: 
 
En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat 
 
b) Passius financers a curt termini: 
 

1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL

D. Entitats credit 13.183,26 € 13.382,39 € 10.169,30 € 36.734,95 €

C. Arrend. Financer 0,00 €

Altres deutes 0,00 €

D. Emp grup o assoc. 0,00 €

C. Comerc. No corrents 0,00 €

C. Comerc i altres 7.543,44 € 7.543,44 €

Proveidors 0,00 €

Altres creditors 17.806,31 € 17.806,31 €

Deutes especials 0,00 €

TOTAL 38.533,01 € 13.382,39 € 10.169,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62.084,70 €

Venciments en anys
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No existeixen deutes amb garantia real. 
 
c) No existeixen impagaments sobre els préstecs pendents de pagament ni a l’exercici 
actual ni a l’anterior. 

 
 

8 . FONS PROPIS  
 
 1. La composició i els moviments de les partides que formen part del “Fons Propis” 
es la següent: 
 
FONS PROPIS   285.406,73 
I. Capital     203.233,20 
III. Reserves     84.103,42 
VII. Resultat de l’exercici                -1.929,89 
 
 2. No existeix cap circumstància que limiti la disponibilitat de les reserves.  
 
 
9.  SITUACIÓ FISCAL 
 
 D’acord amb la Llei 27/2014 de 27 de novembre del Impost de Societats, els 
contribuents estaran obligats a presentar la declaració en lloc i forma segons si 
compleixen els requisits en l’article 124 de la Llei.  
 
 A causa del fet que determinades operacions tenen diferent consideració a l’efecte 
de la tributació de l’impost sobre societats i l’elaboració d’aquests comptes anuals, la 
base imposable de l’exercici difereix del resultat comptable. 
 
Resultat Comptable                                     2021-2022 

      
     Resultat del Compte de Pèrdues i Guanys -1.929,89 
     Correccions (incl. Corr. IS)    1.929,89 

 
 
10. INGRESSOS I DESPESES 
 
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan 
es produeix el corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb 
independència del moment en que es produeixi el corrent monetari o financer derivat 
d’ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació 
a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el 
marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos. 
 
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció 
del principal pendent de pagament i el tipus d’interès aplicable. Els serveis prestats a 
terces es reconeixen en formalitzar l’acceptació per part del client. Els quals, en el 
moment de l’emissió d’estats financers es roben realitzats però no acceptats, es 
valoren al menor valor entre els costos produïts i l’estimació d’acceptació. 
 
Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost 
d’adquisició, havent-se comptabilitzat segons el criteri de meritació. 
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Observem com, hi ha hagut un augment dels ingressos per prestacions de serveis 
respecte l’exercici anterior. A l’any anterior els ingressos van ésser de 260.379,29€ i, 
aquest any són de 309.348,40€. 
 
Alhora també cal destacar que s’han augmentat la majoria de les partides de despeses 
generals, i en la partida de despeses al personal s’han generat amb un total de 
452.932,38€ en vist l’exercici anterior que eren de 363.022,49€. 

 
A continuació es detalla el desglossament de la partida del compte de pèrdues i 
guanys de: 
 
- APROVISIONAMENTS:  
 
Aprovisionaments    Import 2021-2022 
Compres de mercaderies          29.964,57 
Treballs realitzats per altres empreses         187.445,99 
 
 
- COMPOSICIÓ DE LES CÀRREGUES SOCIALS “DESPESES DE PERSONAL: 
 

 
Sous i Salaris                                                 340.942,75                                                              

 

Seguretat Social a càrrec de l'empresa         108.551,50  
Altres despeses socials                                     3.438,13      
  

  

Total Càrregues Socials:                                452.932,38  
 
 

- DESGLOSSAMENT D’ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ : 
 
Altres despeses d’explotació  Import 2021-2022 

     Resta de despeses d’explotació                     56.708,09    
 
 
 VARIACIÓ DE LES PROVISIONS DE L’ACTIVITAT: 
 
     No ha existit cap tipus de provisió. 
 
     AJUDES MONETÀRIES 
 

Les ajudes monetàries entregades durant l’exercici 2021-2022 corresponen a 
subvencions lliurades a entitats esportives o centres educatius que han participat en 
les activitats programades pel Consell. Aquestes subvencions han estat 
majoritàriament entregades en forma de material esportiu. 

 
IMPORT XIFRA DE NEGOCIS DE LES ACTIVITATS MERCANTILS 

 
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany no realitza cap activitat mercantil 

 
INGRESSOS DE PATROCINADORS 
 
En l’exercici 2021-2022 hem rebut l’import de 2.750,00€ per part del patrocinador 
Corporació Megatel Sl..  
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11. SUBVENCIONS, DONACIONS Y LLEGATS 
 
S’han imputat a resultat de l’exercici tancat a 31/08/2022 les següents subvencions i 
patrocinis: 

 
 

Origen Import 

Ajuntaments   36.325,00€ 
Consell Comarcal (Conveni)    36.000,00€ 
Diputació de Girona   47.000,00€ 
Generalitat de Catalunya                                                                   148.601,25€ 

Altres subvencions 
Altres Caixa d’Estalvis “La Caixa”                       

136.899,72€ 
    9.979,92€  

Patrocinadors     2.750,00€ 

TOTAL 417.555,89€ 

 
Els 417.555,89€ han estat invertits integralment en la promoció i desenvolupament 
d’activitats esportives en edat escolar doncs, segons els estatuts, és l’àmbit de treball 
del Consell Esportiu del Pla de l’Estany. Aquests ajuts garanteixen substancialment la 
rebaixa del cost d’inscripció de les activitats per a tots/es els nens/es per igual.  

 
12. NEGOCIS CONJUNTS: 

 
No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb una altra persona  
física o jurídica. 

 
 

13. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
1. En aquest exercici no hi ha cap partida a considerar en aquest apartat. 
 
2. No existeixen retribucions de cap tipus als membres de la Junta Directiva. 

 
3 . No han existit canvis en la Comissió Directiva.   
 
Iniciat el procés electoral i efectes des del dia 10/04/2021, es va proclamar com a 
president del CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L'ESTANY al senyor Jordi Tarridas 
Grau, com també, la resta de membres de la Comissió directiva composada per les 
persones, amb els càrrecs corresponents, següents: 
 
Vicepresident 1  Francesc Xavier Cros Verdaguer 
Secretari  Luis Fortet Masanas 
Tresorer  José Mendoza Jorge 
Vocal Gemma Feixas Mir 
Vocal Enrique Silva Moreno 
Vocal Esteve Codony Gardella 
Vocal Susanna Reixach Becerra 
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14. ALTRA INFORMACIÓ 
 
1. DESGLOÇ DEL PERSONAL PER CATEGORIES 
 
                                                                2021/2022                       2020/2021     
CATEGORIA   HOMES  DONES           HOMES  DONES 

   
     AUXILIAR ADMIN            0,57 
 
     MONITOR        3,79         1,20                 2,74        1,06 
  
     DIRECTOR EJECUTIVO      1,00                                 1,00 
 
     JEFE DEPARTAMENTO                                                         0,83        0,50 
 
     SECRETARI TECNIC           1,00                 0,12        1,00 
 
     COORDINADOR PROJECTES     3,40                                 2,25        0,04 
 
     COORDINADOR ACTIVIDADES                                             0,42 
 
     COORDINADOR GRUPO     0,09 
 
     TECNICO GESTION-NIVEL B     1,97         0,42                  0,97      0,17 
 
     TECNICO GESTION-NIVEL A     0,58         0,58 
 
     TECNICO COMUNICACION                                                                 0,33 

 
       
TOTAL                                            10,83         3,77                  8,33      3,10 
 
 
 
2.  PARTICIPACIONS PROGRAMES ESPORTIUS  
 

Activitats monoesportives intercentres PCEE 3.386 

Activitats poliesportives intercentres PCEE 2.595 

Competicions i lligues monoesportives JEEC 1.037 

Competicions i lligues poliesportives JEEC 430 

Activitats de formació per al PCEE 360 

Activitats de formació per al JEEC 115 

Activitats de Joc Net, Valors i Hàbits saludables 4.362 

Activitat física i esport per adults i gent gran  7.066 

Serveis  456 

Formació  363 

Cultura i societat 1.373 

Nombre total de participacions  ( M + F ) 21.543 
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Pel que fa al personal contractat des del Consell Esportiu la Comissió Directiva aprovà 
mantenir una certa paritat en la contractació de personal tècnic esportiu. Amb aquesta 
mesura es considerava que indirectament també beneficiava i feia augmentar la 
participació de nenes ja que el vincle i relació que s’establia durant les sessions 
setmanals feia que el cap de setmana i durant les trobades i competicions aquesta 
relació ajudava i facilitava la participació de nenes.  

 
3. L’empresa no té acords que no figurin en el balanç. 
 
 

15. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
L’Entitat pot formular compte de pèrdues i guanys abreujat per la qual cosa no és 
necessari incloure aquesta informació. 
 
 
16. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT  
 

 1. Informació sobre medi ambient 
 

Els signants, manifesten que en la comptabilitat corresponent als presentes 
comptes anuals NO existeix cap partida de naturalesa mediambiental que pugui ser 
inclosa en la Memòria d’acord a les indicacions de la tercera part del Pla General de 
Comptabilitat (Real Decreto 1514/2007, de 16 de novembre). 

 
 

17. NEGOCIS CONJUNTS 
 
L’Entitat no disposa de negocis conjunts. 

 
 
18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No s’han produïts fets posteriors al tancament significatius que afectin la capacitat 
d’avaluació d’aquests comptes anuals ni que afectin a l’aplicació del principi d’empresa en 
funcionament.  
 
 

47806697R 
TARRIDAS 
GRAU (R: 
G17243221)

Firmado digitalmente 
por 47806697R 
TARRIDAS GRAU (R: 
G17243221) 
Fecha: 2022.11.30 
08:54:15 +01'00'

LUIS FORTET 
MASANAS - DNI 
77910608V

Firmado digitalmente por LUIS 
FORTET MASANAS - DNI 77910608V 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, sn=FORTET MASANAS, 
givenName=LUIS, 
serialNumber=IDCES-77910608V, 
cn=LUIS FORTET MASANAS - DNI 
77910608V 
Fecha: 2022.11.30 10:58:35 +01'00'

JOSE 
MENDOZA 
JORGE - DNI 
46671342H

Firmado 
digitalmente por 
JOSE MENDOZA 
JORGE - DNI 
46671342H 
Fecha: 2022.12.01 
10:01:37 +01'00'



CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY         20

         

 

PRESIDENT  SECRETARI      TRESORER 

    

19. ESTAT DE CANVIS DEL PATRIMONI NET 

 

  Fons Social 
Capital 

no exigit 

Prima 
de 

emisió Reserves 

Accions i 
participaciones 

en patrimoni 
propies 

Resultats 
exercicis 
anteriors 

Altres 
aportacions 

de socis 

Resultat 
de 

l'exercici 
Dividends 

a cta 

Ajustos 
por 

cambis 
de valor 

Subvencions 
donacions i 

llegats 
rebuts TOTAL 

A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019-2020 126.367,94              9.165,60        135.533,54  

  I. Ajusts per canvis de criteri 2019 i anteriors                         

  II. Ajusts per errors 2019 i anteriors                         

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020-
2021 126.367,94             9.165,60       135.533,54 

  I. Resultat del compte de pèrdues i guanys               7.699,66       7.699,66 

  II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni 
net                         

    1. Ingressos fiscals a distribuir a diversos 
exercicis                         

    2. Altres ingressos i despeses reconeguts en 
patrimoni net                         

  III. Operacions amb socis o propietaris 69.165,60                     69.165,60 

    1. Augments del capital 69.165,60                     69.165,60 

    2. (-) Reduccions de capital                         

    3. Altres operacions amb socis o propietaris                         

  IV. Altres variacions del patrimoni net               -9.165,60       -9.165,60 

    1. Moviment de la reserva de revalorització                         

    2. Altres variacions               -9.165,60       -9.165,60 

C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020-2021 195.533,54             7.699,66       203.233,20 

  I. Ajusts per canvis de criteri 2020                         

  II. Ajusts per errors 2020                         

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2021-
2022 195.533,54             7.699,66       203.233,20 

  I. Resultat del compte de pèrdues i guanys               -1.929,89       -1.929,89 

  II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni 
net                         

    1. Ingressos fiscals a distribuir a diversos 
exercicis                         

    2. Altres ingressos i despeses reconeguts en 
patrimoni net                         

  III. Operacions amb socis o propietaris 7.699,66                     7.699,66 

    1. Augments del capital 7.699,66                     7.699,66 

    2. (-) Reduccions de capital                         

    3. Altres operacions amb socis o propietaris                         

  IV. Altres variacions del patrimoni net       84.103,42       -7.699,66       76.403,76 

    1. Moviment de la reserva de revalorització                         

    2. Altres variacions       84.103,42       -7.699,66       76.403,76 

E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2021-2022 203.233,20     84.103,42       -1.929,89       285.406,73 
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PRESIDENT SECRETARI TRESORER

  

  

   

 

A Banyoles, 15 de novembre queden redactats i formulats els Comptes Anuals 
Abreujats, donant la seva conformitat la Comissió Directiva. 
 
A Banyoles, 29 de novembre queden aprovats els Comptes Anuals Abreujats per 
part de l’Assemblea General.  
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