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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS
EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT

A l’Assemblea
de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA

Opinió
Hem auditat els comptes anuals abreujats de FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE
CATALUNYA (l’Entitat), que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2019, el compte
de pèrdues i guanys abreujat, l’estat abreujat de canvis en el patrimoni net, i la memòria
abreujada corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat a 31 de desembre
de 2019, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica
a la Nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin
continguts.

Fonament de l’opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats, d’acord amb aquestes
normes, es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb
l’auditoria dels comptes anuals abreujats del nostre informe.
Som independents de l’Entitat, de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya
segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest
sentit, no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut
situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa
reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional,
han estat considerats com a els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra
auditoria dels comptes anuals abreujats del període actual. Aquests riscos han estat tractats en
el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la
nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.

FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES
DE CATALUNYA
Reconeixement i registre dels ingressos de la Federació
Descripció

Del contingut de la memòria adjunta no es desprèn que el reconeixement i
valoració dels ingressos de l’activitat suposi complexitat; centrem la nostra anàlisi
en els mateixos, degut principalment, a la rellevància dels imports i epígrafs dels
comptes anuals involucrats, el que motiva que aquest aspecte sigui una àrea
d’atenció significativa per a la nostra auditoria.

La nostra
resposta

Els nostres procediments s’han basat en el coneixement del procés d’emissió de les
llicències i en l’aplicació de procediments analítics i substantius per obtenir
evidència de l’existència, titularitat, registre i valoració dels ingressos de l’exercici,
de conformitat amb la naturalesa de les activitats federatives. Hem verificat el
compliment de les condicions establertes per a la concessió i cobrament de les
subvencions atorgades, i a la realitat de les donacions rebudes de benefactors i
donants.
Addicionalment, hem efectuat procediments de revisió de la correcta imputació a
resultats dels ingressos, i la seva adequada revelació a les notes 4, 14 i 18 dels
comptes anuals abreujats adjunts.

Responsabilitat dels membres de la Junta Directiva en relació amb els comptes
anuals abreujats
Els membres de la Junta Directiva són responsables de formular els comptes anuals abreujats
adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l’Entitat, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a
l’Entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de
comptes anuals lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals abreujats, els membres de la Junta Directiva són
responsables de la valoració de la capacitat de l’Entitat per continuar com a empresa en
funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en
funcionament i utilitzant el principi comptable d’empresa en funcionament, excepte si els
membres de la Junta Directiva tenen la intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les seves
operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
abreujats
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats en
el seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe
d’auditoria que conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada
de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a
Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden ser
degudes a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot
preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen
basant-se en els comptes anuals.
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria
de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud
d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:
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•

Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals abreujats, a
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a
aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base
per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més
elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar
col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o
l’elusió del control intern.

•

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de
dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no
amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’Entitat.

•

Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels membres de la Junta
Directiva.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels membres de la Junta Directiva,
del principi comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria
obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o
amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material,
es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent
informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que
expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria
obtinguda fins a la data de nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions
futurs poden ser la causa que l’Entitat deixi de ser una empresa en funcionament.

•

Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals abreujats,
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les transaccions
i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els membres de la Junta Directiva de l’Entitat en relació amb, entre altres
qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives
de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en
el transcurs de l’auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als membres de la Junta
Directiva de l’Entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels
comptes anuals abreujats del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats
més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria, llevat que les disposicions legals o
reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
AUREN AUDITORES SP, S.L.P.
Inscrita al ROAC núm. S2347

Aquest informe es
correspon amb el
segell distintiu núm.
20/20/01456 emès
pel Col·legi de
Censors Jurats de
Comptes de
Catalunya

Firmado digitalmente
46333684T
por 46333684T MARIA
MARIA EUGENIA EUGENIA BAILACH (R:
B87352357)
BAILACH (R:
Fecha: 2020.06.09
B87352357)
18:39:47 +02'00'

M. Eugènia Bailach i Aspa
Inscrita al ROAC núm. 12855
9 de juny de 2020
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Jordi Merino i Urbano, amb DNI 45472102K, com a President de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb N.I.F. G58134081

C E R T I F I C A:
Que els comptes anuals adjunts de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019
corresponents a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, han estat
esteses en paper comú i numerades en el següent ordre:
- Balanç de Situació
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Estat de canvis en el patrimoni net
- Memòria (inclou la liquidació del pressupost
i pressupost del 2020)

Pàgina 1
Pàgina 2
Pàgina 3-4
Pàgina 5-71

Que els esmentats comptes anuals han estat formulats per la Junta Directiva de la
Federació en la seva sessió del dia 16 d’abril de 2020, que es va celebrar
telemàticament a través del programa Meet. Els seus components, degut a la
situació d’Estat d’Alarma vigent, no els han pogut subscriure a continuació d’aquesta
diligencia.
I per deixar-ne constància a tots els efectes legalment procedents, s'expedeix la
present Certificació signada digitalment a Barcelona a 8 de juny de 2020.
Firmado digitalmente
por 45472102K JORDI
MERINO (R:
G58134081)
Fecha: 2020.06.08
11:53:37 +02'00'

Jordi Merino i Urbano
President
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BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019
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ESTAT DE CANVI EN EL PATRIMONI NET A 31 DE DESEMBRE DE 2019
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ESTAT DE CANVI EN EL PATRIMONI NET A 31 DE DESEMBRE DE 2019
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MEMÒRIA ABREUJADA
EXERCICI 2019
NOTA NÚM. 1
ACTIVITAT DE L’ENTITAT
a)

Constitució
La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA va ser
constituïda l’any 1930 i fou aprovada per la Direcció General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya l’exercici 1982.
L’ Entitat té la seva seu social a la Rambla nº41 de Barcelona.

b)

Legislació aplicable
La normativa específica aplicable a la Federació és la que a
s’indica:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

c)

continuació

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la
Llei de l’Esport.
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les Entitats Esportives de Catalunya,
modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig.
Decret 259/2008 de 23 de Desembre aplicable a totes les fundacions i
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya que
tinguin l’obligació de formular comptes
Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel
Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’Entitats sense afany de
lucre.
Reglaments específics i pels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea
General i altres òrgans competents, en aquest punt cal assenyalar que
l’Entitat es regeix pels Estatuts aprovats en assemblea extraordinària
celebrada el dia 2 de febrer de 2013 a Llinars del Vallès inscrits en el
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya segons
resolució del 10 de març de 2015, que substitueixen als vigents fins llavors.

Objecte social
La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA és una
entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, que no té afany de lucre.
Té com a finalitat última aconseguir un model d’acció comuna que, mantenint
una relació constant entre les entitats, serveixi per a una millora i expansió de
l’excursionisme.
L’Entitat té una durada indefinida, i només es dissoldrà per acord de l’Assemblea
Nacional ratificat per la Direcció de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, i per
qualsevol de les causes previstes a la Llei.
5
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L’organització territorial dels membres de la FEDERACIÓ D’ENTITATS
EXCURSIONISTES DE CATALUNYA s’ajustarà a la divisió comarcal establerta
per la Generalitat de Catalunya.
Actualment la FEEC gestiona 21 refugis (veure nota 5). D’aquests, n’hi ha que
es troben vigilats per guardes i sobre els quals la FEEC cobra un lloguer anual, i
d’altres que no tenen guarda i el manteniment dels quals s’efectua per diferents
associacions.
L’àmbit d’actuació social de la Federació és general a totes aquelles persones i
entitats que tinguin interès i motivació per l’excursionisme i el contacte amb la
natura.
La Federació té registrat un import de 403,9 milers d’euros a la partida 2 del
Compte de Resultats “Ajuts concedits”, correspon a participació mitjançant
aportacions econòmiques en projectes de clubs i esportistes, el detall dels
mateixos s’inclou a la Nota 14.6. En l’exercici anterior aquest import va ser de
419,2 milers d’euros.
El desenvolupament de les activitats realitzades per l’Entitat ha tingut en compte
la no discriminació, per cap motiu, entre homes i dones, tant amb el servei
prestat als usuaris com amb en el personal que contracta.

NOTA NÚM. 2
BASES DE PRESENTACIÓ DELS ESTATS FINANCERS
a)

Imatge fidel
Els Comptes Anuals estan formats pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues
i Guanys, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i la present Memòria, formant el
conjunt de tots ells una unitat.
Els Comptes Anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables
de l'Entitat a 31 de desembre de 2019, seguint els criteris establerts en el Pla de
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre, en tot
allò en què el Reial Decret 1515/2007 de 16 de Novembre no estableixi un criteri
diferent, i que en aquest cas s’aplicarà aquest últim.
L’objecte és mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l’Entitat. En aquest sentit, no existeixen raons excepcionals per les
6
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quals no s’hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.
Els comptes anuals es presenten en el seu format abreujat per ser-li d’aplicació el
que es disposa a aquests efectes en el Decret 259/2008.
b)

Principis comptables
Amb l’objecte que els comptes mostrin la imatge fidel, no ha estat necessari aplicar principis comptables no obligatoris. La Federació ha utilitzat el format de
comptes anuals proposat pel Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre.

c)

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
No hi ha supòsits clau sobre el futur, així com d’altres dades rellevants sobre
l’estimació de la incertesa en la data de tancament de l’exercici, que comportin un
risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius i
passius en l’exercici següent.
No hi ha canvis d’estimacions comptables que siguin significatius i que afectin
l’exercici actual o que s’espera que puguin afectar els exercicis futurs.
No es té constància de l’existència d’incerteses importants, relatives a
esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la
possibilitat que l’empresa segueixi funcionant normalment. Els Comptes Anuals
s’han elaborat sota el principi d’empresa en funcionament.

d)

Comparació de la informació
Els membres de la Junta Directiva de l’Entitat, als efectes derivats de l’aplicació
del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, presenten els comptes
anuals corresponents a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2019 amb les
xifres corresponents a l’exercici anterior.

e)

Agrupació de partides
No s’han segregat ni agrupat partides en el Balanç i en el Compte de Pèrdues i
Guanys en forma diferents a les estructures a que es refereix el Pla General de
Comptabilitat.

7
www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

MEMÒRIA ABREUJADA
EXERCICI 2019
f)

Elements aplegats en diverses partides

Tots els elements patrimonials estan agrupats en una única partida del Balanç,
excepte la partida de creditors per arrendament financer, que presenta el següent
detall:
Partida del Balanç

Import

B) II Deutes Llarg Termini. Creditors
per arrendament financer
C) II Deutes Curt Termini. Creditors
per arrendament financer
g)

32.424,15.6.230,15.-

Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici a què fan referència els presents comptes anuals no s’ha dut a
terme cap canvi en els criteris comptables utilitzats per la Federació respecte de
l’exercici anterior.

h)

Correcció d’errors
Durant l’exercici a què fan referència els presents comptes anuals no ha estat
necessari corregir cap error procedent d’exercicis anteriors ni del mateix exercici.

NOTA NÚM. 3
DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT
El resultat de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019 és un superàvit de 1.927,04
euros. La Junta Directiva proposarà a l'Assemblea la següent distribució:
Euros
BASE DE REPARTIMENT
Superàvit

1.927,04
TOTAL

1.927,04

DISTRIBUCIÓ
Compensació Excedents negatius
TOTAL

1.927,04
1.927,04
8
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El resultat de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2018 va ser un superàvit de
12.737,36 euros. La distribució ha estat la següent
Euros
BASE DE REPARTIMENT
Superàvit

12.737,36
TOTAL

12.737,36

DISTRIBUCIÓ
Compensació Excedents negatius

12.737,36
TOTAL

12.737,36

NOTA NÚM. 4
NORMES DE VALORACIÓ
a)

Immobilitzacions intangibles
Les Immobilitzacions intangibles figuren registrades pel seu cost d’adquisició i
s’amortitza atenent a la seva vida útil estimada seguint un sistema lineal d’acord
amb els següents percentatges:
%
Aplicacions informàtiques

33

Al tancament de l’exercici, l’entitat avalua si hi ha hagut deteriorament en algun
immobilitzat intangible i, si fos així, estimaria el seu import recuperable i es farien
les correccions valoratives que corresponguessin.
b)

Immobilitzacions materials
Les immobilitzacions materials figuren registrades pel seu cost d’adquisició. Les
despeses de conservació i manteniment dels elements que constitueixen les
Immobilitzacions materials que no suposin una ampliació de la vida útil es
carreguen en el compte de resultats de l’exercici en el que es produeixen.
9
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Les Immobilitzacions materials s’amortitzen atenent a la seva vida útil estimada
seguint un sistema lineal d’acord amb els següents percentatges:
%
Construccions
Refugis, equipament
Mobiliari
Equips per a processos d’ informació
Altres

2
8
10
25
15

Al tancament de l’exercici, l’entitat avalua si hi ha hagut deteriorament en algun
immobilitzat intangible i, si fos així, estimaria el seu import recuperable i es farien
les correccions valoratives que corresponguessin.
c)

Arrendaments
Les operacions d’arrendament es classifiquen en arrendaments financers i
arrendaments operatius. Els primers, en el cas d’existir, es comptabilitzarien a
l’actiu segons la naturalesa de l’element amb la contrapartida corresponent en
forma de passiu financer, aquest es valoraria al menor valor entre el valor
raonable de l’actiu arrendat i el valor actual dels pagaments a l’inici del
contracte. La política d’amortització d’aquests actius fora similar a l’aplicada a
les immobilitzacions materials pròpies.
En el cas d’arrendaments operatius es registren els ingressos i les despeses
derivats dels acords de l’arrendament com a ingrés i despesa de l’exercici en el
que es meriten en el compte de pèrdues i guanys.

d)

Instruments financers
Els instruments financers són contractes que donen lloc a un actiu financer a
una persona jurídica i a un passiu financer o a un instrument de patrimoni a una
altre persona jurídica.
Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el Balanç quan l’Entitat es converteix en
una part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves
disposicions.
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Els actius financers de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, a
efectes de la seva valoració, es classifiquen en la categoria de actius financers
a cost amortitzat i actius financers a cost.
Els actius financers inclosos en la categoria d’actius financers a cost amortitzat
es valoren inicialment pel valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i
que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com els avançaments i crèdits
al personal, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els
fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel
seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de
pèrdues i guanys.
No obstant això, els crèdits amb venciment no superior a un any que s’han
valorat inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest
import, llevat que s’hagin deteriorat.
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i
guanys.
En relació a les inversions financeres a cost s'inclouen les inversions en el
patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.
Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament
atribuïbles. Forma part de la valoració inicial l'import dels drets preferents de
subscripció
i
similars.
Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si escau, l'import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament.
Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no
és
recuperable.
L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major
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import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual
dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han
registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues
i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer.
Passius financers
Els passius financers es reconeixen en el Balanç quan l’Entitat es converteix en
una part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves
disposicions.
Els passius financers de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, a
efectes de la seva valoració, es classifiquen en la categoria de passius
financers a cost amortitzat i es valoren inicialment pel seu valor de cost que és
el valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció
que els siguin directament atribuïbles.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que
no tinguin un tipus d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal quan
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte
de pèrdues i guanys.
No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que s’han
valorat inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per l’import
esmentat.
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i
guanys.
La classificació entre el curt i llarg termini es realitza tenint en compte el termini
previst pel venciment del deute. Es considera deute a llarg termini aquella que té
venciment superior a un any.
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e)

Existències
Es valoren al seu preu d’adquisició. Quan el valor net realitzable es inferior el
seu preu d’adquisició es reflexa mitjançant l’oportuna correcció valorativa amb
càrrec al compte de pèrdues i guanys de l’exercici. A final de l’exercici hi figura
una partida de 0.- euros.
A final de l’exercici 2018 hi figurava una partida de 0.- euros.

f)

Situació fiscal
L’Entitat està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
d’entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Segons aquest règim l’Entitat gaudeix de l’exempció de l’Impost sobre Beneficis
pels resultats obtinguts durant l’exercici derivats de les activitats que
constitueixen el seu objecte social, així com pels increments patrimonials
derivats tant d’adquisicions com de transaccions a títol lucratiu, sempre i quan
uns i altres s’obtinguin en compliment del seu objecte o finalitat específica.
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya desenvolupa tres activitats
que sí comporten l’obligació de presentar liquidacions trimestrals de l’Impost
Sobre el Valor Afegit. Aquestes activitats són la venda de material divers,
lloguers d’explotació dels refugis i les publicacions.

g)

Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement segons el període en que
es meriten, amb independència de la data del seu cobrament o pagament.

h)

Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats es reconeixen segons el caràcter amb que
han estat concedides i d’acord amb el que estableix l’Ordre EHA/733/2010 de 25
de març de 2010, segons la qual, les subvencions atorgades, a la Federació
seran considerades no reintegrables, i per tant s’enregistren, dins del patrimoni
net, únicament si existeix un acord individualitzat en la seva concessió a favor de
l’Entitat, s’han complert les condicions establertes per a la seva concessió i no
existeixen dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció.
Les subvencions d’explotació es reconeixen en el compte de resultats com a
ingressos de forma correlacionada amb les despeses derivades de dur a terme
l’activitat subvencionada.
13

www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

MEMÒRIA ABREUJADA
EXERCICI 2019
Les Subvencions de capital es comptabilitzen inicialment com a ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats
com a ingressos de forma correlacionada amb les despeses derivades de la
subvenció, donació o llegat.

NOTA NÚM. 5
IMMOBILITZACIONS MATERIALS

El moviment d’aquest compte durant l’ exercici 2019 és el següent:
Saldo inicial Adquisicions Traspassos
Cost
Terrenys i construccions
Instal.lacions Esportives
Altres instal.lacions
Mobiliari
Equips de procés d' informació
Elements de transport

Amortització acumulada
Construccions
Instal.lacions Esportives
Altres instal.lacions
Mobiliari
Equips de procés d' informació
Elements de transport

Total

Baixes

Saldo final

4.838.878,36
105.540,08
97.327,45
200.481,79
170.876,80
38.482,59
5.451.587,07

137.470,26
0,00
10.452,91
0,00
0,00
44.640,14
192.563,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-38.482,59
-38.482,59

4.976.348,62
105.540,08
107.780,36
200.481,79
170.876,80
44.640,14
5.605.667,79

-3.319.706,64
-103.938,48
-79.541,74
-54.920,80
-143.737,33
-18.126,32
-3.719.971,31

-183.606,13
-369,60
-4.943,76
-3.968,73
-10.742,13
-6.297,47
-209.927,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.010,94
20.010,94

-3.503.312,77
-104.308,08
-84.485,50
-58.889,53
-154.479,46
-4.412,85
-3.909.888,19

1.731.615,76

1.695.779,60

Les altes a terrenys i construccions d’aquest any corresponen a les obres d’ampliació
del refugi Sant Jordi – Font del Faig així com a l’acabament de les obres d’adequació i
reforma del nou refugi de la Morera de Montsant. També inclou petites obres a altres
refugis. La baixa i l’alta a elements de transport correspon a la venda del vehicle de
presidència i a la compra del nou vehicle.
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El moviment d’aquest compte durant l’ exercici 2018 és el següent:
Saldo inicial Adquisicions Traspassos
Cost
Terrenys i construccions
Instal.lacions Esportives
Altres instal.lacions
Mobiliari
Equips de procés d' informació
Elements de transport

Amortització acumulada
Construccions
Instal.lacions Esportives
Altres instal.lacions
Mobiliari
Equips de procés d' informació
Elements de transport

Total

Baixes

Saldo final

4.739.031,21
103.692,08
97.232,46
190.143,97
146.847,73
38.482,59
5.315.430,04

99.847,15
1.848,00
94,99
10.337,82
24.029,07
0,00
136.157,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.838.878,36
105.540,08
97.327,45
200.481,79
170.876,80
38.482,59
5.451.587,07

-3.157.425,39
-103.692,08
-74.640,07
-50.909,57
-134.188,13
-11.726,26
-3.532.581,50

-162.281,25
-246,40
-4.901,67
-4.011,23
-9.549,20
-6.400,06
-187.389,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-3.319.706,64
-103.938,48
-79.541,74
-54.920,80
-143.737,33
-18.126,32
-3.719.971,31

1.782.848,54

1.731.615,76

Les altes a terrenys i construccions d’aquest any corresponen a les obres d’ampliació
del refugi Colomina així com a les obres d’adequació i reforma del nou refugi de la
Morera de Montsant. També inclou petites obres a altres refugis.

L’import dels elements de les Immobilitzacions materials totalment amortitzats a 31 de
desembre de 2019 és com segueix:
Euros
Construccions
Mobiliari
Instal·lacions esportives
Altres Instalacions
Equips de procés d'informació
Elements de transport
TOTAL

2.148.910,29
51.747,53
103.692,08
79.109,54
136.113,63
0,00
2.519.573,07
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L’import dels elements de les Immobilitzacions materials totalment amortitzats a 31 de
desembre de 2018 és com segueix:
Euros
Construccions
Mobiliari
Instal·lacions esportives
Altres Instalacions
Equips de procés d'informació
Elements de transport
TOTAL

2.148.910,29
51.747,53
103.692,08
76.953,94
124.696,89
0,00
2.506.000,73

Tal com s’indica a la Nota 1 la FEEC gestiona 21 refugis (els mateixos que en el
exercici anterior) dels quals 11 són de plena propietat de la FEEC, adquirits
mitjançant diverses donacions rebudes al llarg de la vida de la Federació i la resta
s’utilitzen, en cessió d’ús, de part de diferents entitats públiques i privades per uns
terminis que oscil·len entre 20 a 50 anys.
El detall dels refugis és:
-

Baiau “Josep Maria Montfort” (Àreu) *
Serra d’Ensija “Delgado Úbeda” (Saldes)
Vicenç Barbé “Agulles” (Montserrat – El Bruc)
Costabona (Setcases)
Sant Jordi “Font del Faig” (Guardiola de Berguedà)
Lluís Estasen “Pedraforca” (Saldes)
Vall Ferrera (Àreu)
Besiberri (Senet – Vilaller) *
Molières (Vielha) *
Estanys de la Pera (Lles de Cerdanya)
Engorgs “Folch i Girona” (Meranges)
Mallafré “Sant Maurici” (Espot)
Certascan (Tavascan)
Prat d’Aguiló “Cèsar August Torras” (Serra del Cadí)
Santa Cecília “Bartomeu Puiggrós” (Parc Natural Muntanya Montserrat)
Font Farrera (Els Ports – La Sènia)
Colomina (Estany Colomina)
Coma de Vaca “Manelic” (Queralbs)
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-

Montroig “Enric Pujol” (Tavascan)
Broate (Tavascan) *
La Morera de Montsant

* Terrenys cedits
En el moment de la recepció d’aquests actius la Federació no va incorporar
comptablement el valor venal dels mateixos als estats financers de l’Entitat, per la
qual cosa l’import que en aquests moments figura enregistrat a la comptabilitat sota
cada una d’aquestes denominacions correspon a les inversions que al llarg dels
anys d’utilització s’han anat incorporant. La direcció de la Federació estima que el
valor net comptable actual dels bens rebuts, anteriorment mencionats, no són
significatius.
Des de llavors, la FEEC ha rebut diverses subvencions per a la rehabilitació i
manteniment d’aquests refugis.
La totalitat dels béns de l’immobilitzat material es troben afectes a l’explotació.
Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per
deteriorament per a cap actiu material.
La totalitat de les inversions realitzades dutes a terme històricament i durant
l’exercici es troben dins del territori de Catalunya.
No existeixen bens afectes a garanties, restriccions o pignoracions.
NOTA NÚM. 6
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El moviment d’aquest compte durant l’exercici 2019 ha estat el següent:
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Saldo inicial
Cost
Aplicacions informàtiques
Altres Immobilitzats intangibles

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques

Total

Adquisicions

Baixes

Saldo final

186.437,69
1.341,04
187.778,73

43.318,00
0,00
43.318,00

0,00
0,00
0,00

229.755,69
1.341,04
231.096,73

-154.983,34
-154.983,34

-4.067,36
-4.067,36

0,00
0,00

-159.050,70
-159.050,70

32.795,39

39.250,64

0,00

72.046,03

L’import dels elements de l’Immobilitzat Intangible totalment amortitzats a 31 de
desembre de 2019 és de 155.562,49 euros.

El moviment d’aquest compte durant l’exercici 2018 ha estat el següent:
Saldo inicial
Cost
Aplicacions informàtiques
Altres Immobilitzats intangibles

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques

Total

Adquisicions

Baixes

Saldo final

158.607,69
1.341,04
159.948,73

27.830,00
0,00
27.830,00

0,00
0,00
0,00

186.437,69
1.341,04
187.778,73

-143.670,82
-143.670,82

-11.312,52
-11.312,52

0,00
0,00

-154.983,34
-154.983,34

16.277,91

16.517,48

0,00

32.795,39

L’import dels elements de l’Immobilitzat Intangible totalment amortitzats a 31 de
desembre de 2018 és de 130.158,52 euros.
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NOTA NÚM. 7
ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
Arrendaments operatius
Les quotes reconegudes com a despesa de l’exercici tancat a 31 de desembre de
2019 pels arrendaments operatius són de 58.955,14 euros i corresponen als
arrendaments d’instal·lacions esportives, magatzems, divers material esportiu,
centraleta telefònica, dos rentings de dos vehicles, i places d’aparcament de quatre
vehicles.
Les quotes reconegudes com a despesa de l’exercici tancat a 31 de desembre de
2018 pels arrendaments operatius són de 64.177,77 euros i corresponen als
arrendaments d’instal·lacions esportives, magatzems, divers material esportiu,
centraleta telefònica, dos rentings de dos vehicles, i places d’aparcament de quatre
vehicles.
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Arrendaments financers
Detall dels bens en regim d’arrendament financer:

Descripció de l'element: Vehicle Land Rover Nou Range Rover Evoque D150L AWDTD4 150cv AWD R-D
Data formalització contracte: 19 de juliol de 2019
Periodicitat quotes: mensual

Cost

41.666,00 a)

Amortitzat

(2.777,73)

Valor Contable

38.888,27

Fins 1 any
Entre 1 i 5 anys
Mes de 5 anys

7.812,84
31.251,36
4.557,49

Deute

Numero
quotes

Pagades

Actiu
arrendat

A 31/12/2019
6

Pendents

67

Total núm. Quotes

Carga
financ.
futura

Total deute

73,00

43.621,69

Fins 1 any
Entre 1 i 5 anys
Mes de 5 anys

1.582,69
3.334,12
50,58

Valor
actual
del deute

Total carga financera futura
Fins 1 any
Entre 1 i 5 anys
Mes de 5 anys

Total valor actual del deute

4.967,39
6.230,15
27.917,24
4.506,91

38.654,30

Quotes
pagades

Despessa financera de l'exercici
A l'exercici
A exercicis anteriors
Total pagaments realitzats

894,72
0,00
894,72

Opció de compra
(*) La valoració inicial de l'actiu es correspon amb:
(a) - Valor raonable de l'actiu arrendat
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Al passat exercici 2018 el detall dels bens en règim d’arrendament financer, que han
estat objecte de venda en el present exercici (veure nota 5), va ser:

Descripció de l'element: Vehicle Land Rover Evoque 2,0L TD4 150cv 4WD Dynamic/plus
Data formalització contracte: 15 de març de 2016
Periodicitat quotes: mensual

34

Pendents

87

Cost

Deute

Numero
quotes

Pagades

Actiu
arrendat

A 31/12/2018

Total núm. Quotes

Amortitzat

35.797,22 a)
(15.750,79)

Valor Contable

20.046,43

Fins 1 any
Entre 1 i 5 anys
Mes de 5 anys

4.930,44
19.721,76
11.093,49

Total deute

Carga
financ.
futura

121,00

35.745,69

Fins 1 any
Entre 1 i 5 anys
Mes de 5 anys

1.842,75
4.971,60
798,06

Valor
actual
del deute

Total carga financera futura
Fins 1 any
Entre 1 i 5 anys
Mes de 5 anys

Total valor actual del deute

7.612,41
3.087,69
14.750,16
10.295,43

28.133,28

Quotes
pagades

Despessa financera de l'exercici
A l'exercici

2.050,91

A exercicis anteriors

4.254,73

Total pagaments realitzats

6.305,64

Opció de compra
(*) La valoració inicial de l'actiu es correspon amb:
(a) - Valor raonable de l'actiu arrendat
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NOTA NÚM. 8
ACTIUS FINANCERS
Les classes i categories dels actius financers a 31 de desembre de 2019
, comparats amb l’exercici anterior, són les següents:
Classe
Categoria

Instrument financer a llarg termini
Instruments de patrimoni
Crèdits, derivats i altres
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018

Actiu financer a cost
amortitzat

19.499,05

19.499,05

8.925,48

8.943,48

A) Instruments de Patrimoni
B) Fiances i dipòsits

19.499,05
0,00

19.499,05
0,00

0,00
8.925,48

0,00
8.943,48

Classe
Categoria

Instrument financer a curt termini
Crèdits, derivats i altres
31/12/2019
31/12/2018

Actiu financer a cost
amortitzat

2.109.525,20

2.009.054,94

A)
B)
C)
D)
E)

64.776,87
204.805,75
489.988,93
1.304.953,65
45.000,00

96.946,28
135.922,55
490.006,63
1.285.535,03
644,45

Deutors
Altres actius Admin. Publ.
Inversions financeres
Tresoreria
Inversions en entitats grup

Per a facilitar la lectura i comprovació de les quanties, s’han inclòs els crèdits amb
les Administracions Públiques tot i que la norma de valoració 9ª del PGC relativa als
instruments financers no els contempla.
Instruments de patrimoni
Els instruments de patrimoni registrats al 2018 i 2019 corresponen a la inversió
realitzada per l’Entitat a la societat “100 per 100 Muntanya, S.L.” per import de 2.999,05
€ i a Unifedesport Corredoria d’Assegurances, S.A. per import de 16.500 €.
En l’any 2019 la societat “100 per 100 Muntanya, S.L.” ha començat a operar de nou.
La participació de la FEEC en la societat es del 99 %.
El fons propi d’aquesta Societat segons els seus llibres no auditats a 31 de desembre
de 2018 i 2019, ascendeix a 2.341,80 i 2.776,19 euros respectivament
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L’entitat no ha considerat necessari registrar cap provisió per depreciació d’aquestes
participacions al 2018 i 2019.
La FEEC ha concedit un crèdit a curt termini a 100 per 100 Muntanya, S.L. de 45.000
€, per tal de reiniciar l’activitat.
Fiances i dipòsits
Les fiances constituïdes fan referència, en la seva majoria, al lloguer d’immobles on
l‘Entitat desenvolupa la seva activitat.
Usuaris i Deutors
El saldo a 31 de desembre de 2019 i 2018 expressat en euros, es composen dels
següents imports:
2019

2018

Deutors per vendes i serveis
Entitats (quotes pendents)
Entitats (altres deutes)
FEDME (subvenció general)
Altres deutors

44.770,28
3.777,05
929,54
15.300,00
0,00

61.992,98
2.472,85
3.634,57
14.100,00
14.745,88

TOTAL

64.776,87

96.946,28

La diferència entre l’import detallat en el quadre anterior i el total de l’epígraf, correspon
a crèdits amb les administracions Públiques que es detallen en el punt següent.
Crèdits amb les Administracions Públiques
El saldo a 31 de desembre de 2019 de 204.805,75 euros es composa dels següents
imports:
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Euros
Hisenda Pública, deutora per IVA
Retencions interessos
Generalitat de Catalunya - Consell Català de l'Esport
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya - Departament de Presidència
Subvenció Diplocat
Dipuació de Barcelona

100.592,30
15,75
75.725,10
0,00
17.470,60
2,00
11.000,00

TOTAL

204.805,75

L’import de 100.592,30 euros correspon a la liquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit
del quart trimestre de 2015, 2016 i 2019, per valors respectivament de 21.421,10
euros, 35.472,94 euros i 43.698,26 euros. L’Entitat ha sol·licitat la seva devolució.
Veure Nota 12.
El saldo a 31 de desembre de 2018 de 135.922,55 euros es composa dels següents
imports:
Euros
Hisenda Pública, deutora per IVA
Hisenda Pública, IVA soportat
Generalitat de Catalunya - Consell Català de l'Esport
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya - Departament de Presidència
Subvenció Diplocat
Dipuació de Barcelona
TOTAL

74.535,92
1.470,00
38.510,10
2.400,00
8.004,53
2,00
11.000,00
135.922,55

L’import de 74.535,92 euros correspon a la liquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit
del quart trimestre de 2015, 2016 i 2018, per valors respectivament de 21.421,10
euros, 35.472,94 euros i 17.641,88 euros. L’Entitat ha sol·licitat la seva devolució.
Veure Nota 12.
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Inversions financeres
L’import registrat de 489.988,93 a 31-12-2019 euros obeeix a les següents imposicions
a curt termini renovables. Les remuneracions de les imposicions son entre el 0 i el 1 %.

Dipòsit Caixa d’Arquitectes
Fons d’Inversió Foncaixa Bienvenida, FI

274.141,87
215.847,06

TOTAL

489.988,93

L’import registrat de 490.006,63 a 31-12-2018 euros obeeix a les següents imposicions
a curt termini renovables. Les remuneracions de les imposicions son entre el 0 i el 1 %.

Dipòsit Caixa d’Arquitectes
Fons d’Inversió Foncaixa Bienvenida, FI

274.141,87
215.864,76

TOTAL

490.006,63

NOTA NÚM. 9.PASSIUS FINANCERS
Les classes i categories dels passius financers a 31 de desembre de 2019 i 31 de
desembre de 2018 són les següents:
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Classe
Categoria
Passiu financer a cost amortitzat
A) Deutes amb entitats de crèdit
B) Creditors
C) Fiances rebudes

Classe
Categoria
Passiu financer a cost amortitzat
A) Deutes amb entitats de crèdit
C) Proveïdors
D) Personal
E) Altres deutes amb les Administraciones
Públiques

Instrument financer a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit
Derivats i altres
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
32.424,15
25.045,59
26.732,74
26.732,74
32.424,15
0,00
0,00

25.045,59
0,00
0,00

0,00
0,00
26.732,74

0,00
0,00
26.732,74

Instrument financer a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit
Derivats i altres
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
6.230,15
3.087,69
206.288,45
199.520,05
6.230,15
0,00
0,00

3.087,69
0,00
0,00

0,00
167.923,78
0,00

0,00
164.200,13
103,45

0,00

0,00

38.364,67

35.216,47

Per a facilitar la lectura i comprovació de les quanties, s’han inclòs els deutes amb
les Administracions Públiques tot i que la norma de valoració 9ª del PGC relativa als
instruments financers no els contempla.
Deutes a llarg i curt termini amb entitats de crèdit
Els imports de 32.424,15.- i 6.230,15 euros corresponen als deutes a llarg i curts
termini per l’arrendament financer d’un vehicle (nota 7).

Fiances
L’import de 26.732,74 euros correspon a diverses fiances rebudes.
Administracions Públiques
El saldo a 31 de desembre de 2019 i 2018 mantingut amb les Administracions
Públiques, expressat en euros, es composa dels següents imports:
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2019
Hisenda Pública, creditora per
retencions practicades

2018

22.230,90

20.489,21

IAE Pendent de pagament
Organismes de la Seguretat Social,
creditors

216,66

0,00

15.917,11

14.727,26

TOTAL

38.364,67

35.216,47

L’import de 22.230,90 euros correspon a les retencions practicades en el quart
trimestre del 2019 i que han estat liquidades en 2020.
L’import de 216,66 euros correspon a un IAE rebut a finals del 2019 i que es va
liquidar al gener de 2020.
L’import de 15.917,11 euros correspon a les quotes de la Seguretat Social del mes
de desembre del 2019, que ha estat ingressades en 2020.
L’import de 20.489,21 euros correspon a les retencions practicades en el quart
trimestre del 2018 i que es van liquidar en 2019.
L’import de 14.727,26 euros correspon a les quotes de la Seguretat Social del mes
de desembre del 2018, que es van ingressar en 2019.

Informació sobre ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors.
Disposició addicional tercera. Deure d’informació de la Llei 17/2010, de 5 de
juliol.
L’Entitat compleix, en relació als pagaments que realitza als seus proveïdors i creditors,
amb els terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El saldo pendent de pagament a proveïdors i creditors, que al tancament de l’exercici
acumulava un ajornament superior al període legal de pagament, és de 0,00 euros, a
l’igual que en l’exercici anterior.
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Pagaments realitzats i pendents
de pagament a la data de
tancament del balanç
Dins del termini màxim legal
Resta
Total pagaments de l'exercici
PMPE (dies) de pagament

2019
Import
4.808.379,87
0
4.808.379,87
30

%
100%
0%
100%

Pagaments realitzats i pendents
de pagament a la data de
tancament del balanç
Dins del termini màxim legal
Resta
Total pagaments de l'exercici
PMPE (dies) de pagament

2018
Import
4.821.637,40
0
4.821.637,40
30

%
100%
0%
100%

NOTA NÚM. 10
FONS PROPIS
El moviment d’aquests comptes durant l’exercici 2019 ha estat el següent:

Saldo inicial Altes/Baixes Traspassos
Fons social 1.904.435,09
Resultat 2018
12.737,36
Excedents negatius
exercicis anteriors -304.962,34
Resultat 2019
0,00

0,00
0,00
12.737,36
1.927,04

TOTAL 1.612.210,11

14.664,40

Saldo final

0,00 1.904.435,09
-12.737,36
0,00
0,00
0,00

-292.224,98
1.927,04

-12.737,36 1.614.137,15
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El moviment d’aquests comptes durant l’exercici 2018 ha estat el següent:
Saldo inicial Altes/Baixes Traspassos
Fons social 1.904.435,09
Resultat 2017
-67.414,13
Excedents negatius
exercicis anteriors -237.548,21
Resultat 2018
0,00

0,00
0,00
-67.414,13
12.737,36

TOTAL 1.599.472,75

-54.676,77

Saldo final

0,00 1.904.435,09
67.414,13
0,00
0,00
0,00

-304.962,34
12.737,36

67.414,13 1.612.210,11

NOTA NÚM. 11
SUBVENCIONS I DONACIONS
L’import registrat en aquest epígraf correspon a les subvencions concedides a l’Entitat
amb la finalitat de finançar les despeses de construcció i condicionament de
determinats refugis i del local de Barcelona.
Aquestes subvencions es traspassen al resultat de l’exercici aplicant el mateix
coeficient d’amortització que s’aplica per l’Immobilitzat material pel qual es van
concedir.
El moviment d’aquest compte per les subvencions rebudes per la construcció de
refugis durant l’exercici 2019 és el següent:
Refugi
Sant Jordi
Agulles
Vallfarrera
Vallfarrera
Besiberri
Colomina
Morera
Altres

Saldo inicial
10.100,01
2.280,00
55.200,01
90.229,00
1.431,25
19.369,00
0,00
13.672,05
192.281,32

Concessions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.388,26
0,00
40.388,26

Import traspassat a
resultats de l'exercici
-2.400,00
-480,00
-19.200,00
-31.384,00
-1.431,25
-8.396,00
-269,26
-2.604,20
-66.164,71

Saldo final
7.700,01
1.800,00
36.000,01
58.845,00
0,00
10.973,00
40.119,00
11.067,85
166.504,87

29
www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

MEMÒRIA ABREUJADA
EXERCICI 2019
El moviment d’aquest compte per les subvencions rebudes per la construcció de
refugis durant l’exercici 2018 és el següent:
Refugi
Sant Jordi
Mallafre
Agulles
Vallfarrera
Vallfarrera
Besiberri
Colomina
Altres

Saldo inicial
12.815,01
0,00
2.760,00
74.400,01
121.613,00
1.601,29
27.765,00
16.276,25
257.230,56

Import traspassat a
resultats de l'exercici

Concessions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.715,00
0,00
-480,00
-19.200,00
-31.384,00
-170,04
-8.396,00
-2.604,20
-64.949,24

Saldo final
10.100,01
0,00
2.280,00
55.200,01
90.229,00
1.431,25
19.369,00
13.672,05
192.281,32

Les subvencions rebudes per projectes d’explotació durant l’exercici 2019 és el
següent:
Saldo inicial

Total

0,00
0,00

Concessions
232.792,60
232.792,60

Import traspassat a
resultats de l'exercici

Saldo final

-232.792,60
-232.792,60

0,00
0,00

El detall de les subvencions d’explotació concedides es troba a la NOTA NÚM 14.3.
Les subvencions rebudes per projectes d’explotació durant l’exercici 2018 és el
següent:
Saldo inicial

Total

0,00
0,00

Concessions
247.629,13
247.629,13

Import traspassat a
resultats de l'exercici
-247.629,13
-247.629,13

Saldo final
0,00
0,00

La Direcció de la Federació estima que s’han complert amb totes les condicions i
requeriments sol·licitades per al reconeixement de les aportacions econòmiques
rebudes com a ingressos de l’exercici.
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NOTA NÚM. 12
SITUACIÓ FISCAL
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no poden
considerar-se definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats
fiscals o fins que no ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
L’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos als quals està sotmesa per la
legislació vigent pels anys oberts a inspecció.
Durant el 2017 l’Agencia Tributaria va resoldre les Actuacions de Comprovació
Limitada d’IVA dels exercicis 2013, 2014 i 2015, obertes al 2016 i va obrir i
resoldre les mateixes actuacions referents al 2016. Dels anys 2013 i 2014 va
resoldre que s’havien de regularitzar les quantitats de 35.271,48 euros i 35.419,70
euros respectivament, més 5.234,95 euros d’interessos del 2013 i 3.504,27 del
2014. Aquests imports han estat satisfets a l’administració tributaria i s’han
presentat recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya.
Respecte l’exercici 2015, es va presentar un recurs a la resolució de l’Agencia
Tributaria per manca de motivació, el qual va ser acceptat i va provocar que
s’anul·lés aquesta resolució, sense que se n’hagi realitzat cap de posterior. De
l’exercici 2016 van resoldre que l’import a retornar era nomes de 1.402,68 euros,
en lloc dels 35.472,94 euros sol·licitats per part de l’entitat. En aquest cas també
es va presentar un recurs per falta de motivació, van anul·lar la resolució i en van
fer una de nova motivada amb la mateixa conclusió. Arrel d’això, s’ha rebut dues
vegades l’ingrés de devolució del IVA del 2016, segons resolució, per import de
1.402,68 euros. De la darrera resolució del 2016 s’ha presentat també recurs
davant l’esmentat Tribunal Econòmic Administratiu.
Les regularitzacions anteriorment descrites no son fruit d’un error d’aplicació de la
normativa fiscal efectuada per la Federació, sinó d’un canvi en la interpretació
legal de l’Agencia Tributaria amb la que no s’està d’acord, per aquest motiu
l’import de les quotes pagades no s’ha enregistrat a resultats d’exercicis anteriors
sinó com un resultat excepcional de l’exercici 2017.
En opinió de la Direcció de l’Entitat no existeixen contingències d’imports significatius
que poguessin derivar-se de la revisió dels anys oberts a possible inspecció. En tot
cas si es produeix una sentencia favorable als recursos presentats s’esperen els
ingressos corresponents.
A les notes 8 i 9 respectivament, es detallen els saldos deutors i creditors pendents
de liquidar amb l’administració pública.
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NOTA NÚM. 13
A COMPTES D’USUARIS
El saldo a 31 de desembre de 2019 i 2018, d’aquest epígraf, expressat en euros,
correspon a les següents partides:
2019
Ingressos anticipats llicències exercici 2019/2020
Ingressos anticipats per cursos

2018

1.862.066,16 1.735.005,47
2.440,00
480,00

Total 1.864.506,16 1.735.485,47

NOTA NÚM. 14
INGRESSOS I DESPESES
14.1 Detall de vendes i prestacions de serveis
El detall d’aquest apartat al 31 de desembre de 2019 i 2018, expressat en euros, és
com segueix:
2019

2018

Llicències federatives 3.934.728,46
Quotes a clubs 181.976,80
Activitats docents
191.983,78
Ingressos per premis
1.500,00
Regularitzacions
1.647,77

3.780.038,35
174.424,23
230.953,57
0,00
674,31

Total 4.311.836,81

4.186.090,46

14.2 Detall d’ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
El detall d’aquest apartat al 31 de desembre de 2019 i 2018, expressat en euros, és
com segueix:
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2019

2018

Publicitat i imatge

104.851,56

126.867,56

Total

104.851,56

126.867,56

14.3 Detall de subvencions oficials a les activitats
El detall de les subvencions rebudes durant l’exercici 2019 i 2018, expressat en
euros, és com segueix:
Entitat

2019

Consell Català de l'Esport -ordinari
Consell Català de l'Esport -extraordinari
FEDME
Departament de Presidencia*
Diplocat
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Formació Bonificada Seguretat Social
TOTAL

2018

186.075,00 177.000,00
31.101,00
15.300,00 14.100,00
17.470,60
8.004,53
947,00
0,00
11.000,00 11.000,00
6.423,60
2.000,00
0,00
232.792,60 247.629,13

*Generalitat de Catalunya
14.4 Donacions i altres ingressos per activitats
Al 2019 s’han produït donacions per part d’una empresa i dos particulars:
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2019
Agrupació AMCI, SA
Particulars

92.500,00
60.000,00

Total

152.500,00

Al 2018 s’han produït donacions per part d’una empresa:
2018
Agrupació AMCI, SA

86.500,00

Total

86.500,00

14.5 Altres ingressos de l’activitat
El detall d’aquests ingressos durant l’exercici 2019 i 2018, expressat en euros, és
com segueix:
2019
2018
Arrendaments
Serveis diversos

94.335,43 91.983,33
55.201,67 183.282,09
TOTAL

149.537,10 275.265,42

14.6 Ajuts concedits i altres despeses
a) El detall de les subvencions concedides durant l’exercici 2019 i 2018, expressat
en euros, és com segueix:
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Ajut

2019

Subvencions a clubs per activitats esportives
Subvencions a clubs per activitats culturals
Subvencions a clubs per altres activitats
Subvencions a clubs per llicències tramitades
Subvencions a clubs per cursos
Desplaçaments d'esportistes
Inscripcions a competicions
Altres subvencions a clubs
Subvencions a esportistes
Desplaçaments tècnics docència
TOTAL

2018

107.920,10 127.468,55
13.150,00 15.785,90
11.534,02 12.168,32
57.005,15 56.746,20
5.600,40
7.914,05
159.107,78 139.882,58
13.569,35 10.495,11
15.150,00 21.173,60
1.741,00
2.309,00
19.113,55 25.281,93
403.891,35 419.225,24

A l’exercici 2019 s’han revertit uns excessos de provisions de subvencions a clubs
d’anys anteriors per un valor total de 2.298,47 euros.
A l’exercici 2018 no s’han revertit uns excessos de provisions de subvencions a
clubs d’anys anteriors.
b) La despesa més important de la federació dels anys 2019 i 2018, de imports
2.732.905,44 euros i 2.581.342,15 euros respectivament, corresponen a les primes
de les pòlisses d’assegurances contractades per la FEEC, de les quals la part més
important es la prima de l’assegurança inclosa a les llicencies federatives.
14.7 Despeses de personal
La despesa de personal registrada a 31 de desembre de 2019 i 2018, expressada
en euros, es detalla de la manera següent:
2019

2018

Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l'Entitat
Formació Personal

498.081,63 463.012,22
158.165,84 142.451,36
2.330,00
0,00

Total

658.577,47 605.463,58
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NOTA NÚM. 15
FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
L'11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de
Coronavirus COVID-19 una pandèmia, per la seva ràpida propagació pel món,
havent afectat més de 150 països. La majoria dels governs estan prenent mesures
restrictives per contenir la propagació, que inclouen: aïllament, confinament,
quarantena i restricció al lliure moviment de persones, tancament de locals públics i
privats, excepte els de primera necessitat i sanitaris, tancament de fronteres i
reducció dràstica del transport aeri, marítim, ferroviari i terrestre. A Espanya, el
Govern va adoptar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, que en principi tindria una durada de 15 dies naturals i que ha estat prorrogat per
altres 15 dies més en dues ocasions, fins el 26 d’abril de 2020.
Aquesta situació està afectant de manera significativa a l'economia global, a causa
de la interrupció o alentiment de les cadenes de subministrament i a l'augment
significatiu de la incertesa econòmica, evidenciat per un augment en la volatilitat el
preu dels actius, tipus de canvi i disminució dels tipus d'interès a llarg termini.
Per mitigar els impactes econòmics d'aquesta crisi, el dimecres 18 de març, a
Espanya es va publicar el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.
Les conseqüències derivades de l'COVID-19, es consideren un fet posterior que no
requereix un ajust en els comptes anuals de l'exercici 2019, sense perjudici que hagin de ser objecte de reconeixement en els comptes anuals de l'exercici 2020.
Encara que a la data de formulació dels comptes anuals, no és possible realitzar una
estimació dels impactes presents i futurs derivats d'aquesta crisi sobre l'entitat, les
conseqüències que es preveuen son les següents:
1) En quant a ingressos previstos:
a- Que es redueixi sobre un 10% l’import d’ingressos per llicencies federatives
de la part de la quota FEEC respecte al pressupost.
b- Que es redueixi a la meitat l’import previst en pressupost de publicitat a la
revista Vèrtex i al web.
c- Que es redueixi en un 60% els ingressos previstos al pressupost per els
contractes de lloguer dels refugis i els canons de pernoctes.
d- Que no es realitzin pràcticament en la seva totalitat els patrocinis diversos
previstos al pressupost.
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e- Que es redueixi el patrocini esportiu de la companyia asseguradora en la
mateixa proporció que la reducció dels ingressos per llicencies.
f- També es preveuen reduccions en altres partides d’ingressos menors
(subscriptors de la revista Vèrtex, lloguers de rocòdroms, inscripcions a activitats i cursos), sense que es pugui quantificar.
Tots aquestes reduccions d’ingressos poden ser revertits en funció de quan
acabi l’estat d’alarma decretat pel govern. Si abans d’estiu ja no s’està en estat d’alarma i hi ha una mobilitat mes amplia, es molt possible que es reactivi
l’expedició de llicencies, i altres partides per efecte domino també es reactivin
en les mateixes proporcions. Si s’allarga mes enllà de juliol l’estat d’alarma això es molt probable que ja no passi i per tant no es recuperin ingressos.
2) En quant a despeses previstes:
a- Fins al moment, l'entitat està complint amb els pagaments de tots els deutes financeres i pagaments als seus proveïdors.
b- S’ha tramitat un ERTO per tal de reduir les despeses de personal, ja que
les activitats han quedat parades i no hi carrega laboral. Dels 25 treballadors
en plantilla, 8 han estat afectats al 100% per l’ERTO, 13 han vist reduïda la
seva jornada laboral al 50%, i els altres 4 han continuat a jornada complerta.
L’estalvi previst es d’un 10% del total pressupostat per nomines i seguretat
social.
c- Moltes de les activitats, copes catalanes, campionats de Catalunya, etc.,
previstes no es podran realitzar, i per tant les despeses previstes al pressupost a les àrees tècnica, de formació i d’excursionisme es reduiran força. En
aquests moments no es pot quantificar, doncs la volatilitat de la situació no
permet saber en aquests moments quantes proves es suspendran definitivament, o es canviaran de data.
d- Les competicions tant d’àmbit estatal com internacional en les que participes les seleccions catalanes també estan molt afectades, i moltes de les proves previstes s’han anul·lat o ajornat. En aquest sentit les despeses per participació dels membres de les seleccions a aquestes proves disminuiran doncs
hi haurà
menys proves on competir. La quantificació tampoc es possible pels mateixos
motius que a l’apartat anterior.
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e- De la revista Vèrtex anualment es publiquen en paper 6 exemplars, aquest
any s’ha previst publicar un exemplar en format digital, aconseguint un estalvi
a la partida revista Vèrtex del pressupost d’un 12%.
f- Dels apartats Estatge FEEC i Àrea d’Administració del pressupost es preveu
un estalvi d’un 6%, com a conseqüència de menys despesa en electricitat,
desplaçaments de junta directiva i treballadors, correus, servei de neteja, i altres.

L'Entitat avaluarà durant l'exercici 2020 l'impacte dels fets anteriorment esmentats i
d'aquells que es puguin produir en un futur sobre el patrimoni i la situació financera a
31 de desembre de 2020 i sobre els resultats de les seves operacions i dels fluxos
d'efectiu corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data.

NOTA NÚM.16
APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES
L’Entitat destina el 70 per cent dels seus ingressos a finalitats de la seva activitat
fundacional segons allò establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
El detall del percentatge destinat a finalitats fundacionals és el següent:
Exercici

Ingressos bruts
computables (1)

Despeses necessàries
computables (2)

Impostos (3)

Diferència:
(4) = (1)-(2)-(3)

2016
2017
2018
2019

4.626.028,49
5.107.921,86
5.003.582,19
5.029.709,88

48.489,12
93.682,70
54.836,85
54.042,74

7.587,05
5.278,80
4.142,74
9.679,92

4.569.952,32
5.008.960,36
4.944.602,60
4.965.987,22

Import destinat a finalitats pròpies
Destinat en
l'exercici

Total
Exercici

Import (5)

% (5) / (4)

2016
2017
2018
2019

4.555.361,22
5.076.374,49
4.918.152,96
4.964.060,22

99,68%
100,00%
99,47%
99,96%

4.555.361,22
5.076.374,49
4.918.152,96
4.964.060,22
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Les despeses necessàries computables estan composades pels serveis d’auditoria,
de gestoria, jurídics, de notaries, de professionals ocasionals i la carrega financera.
NOTA NÚM. 17
ALTRE INFORMACIÓ
17.1 Nombre mig de treballadors
El nombre mig de treballadors de l’Entitat durant el 2019 i 2018, per categories
professionals és el següent:

2019
Homes
Dones
Personal administratiu
Tècnics esportius
Total

9,00
7,22
16,22

2018
Homes Dones

7,67
2,00
9,67

9,78
11,28
21,06

5,84
3,54
9,38

17.2 Retribucions de la Junta Directiva
Els membres de la Junta Directiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya no han meritat cap tipus de retribució pel desenvolupament de les seves
funcions.
Els honoraris bruts de l’any 2019 del Secretari General de l’Entitat van ser de
40.563,32.- euros. Els honoraris bruts de l’any 2018 del Secretari General de
l’Entitat van ser de 39.723,32.- euros.
17.3 Despeses d’administració
Durant l’exercici 2019 l’Entitat ha incorregut en despeses d’administració per import
de 91.012,7139 euros, corresponents a desplaçaments, dietes i altres, dels òrgans
de govern de l’Entitat, col·laboradors i voluntaris. Aquest import està registrat en el
compte 62900010.
Durant l’exercici 2018 l’Entitat ha incorregut en despeses d’administració per import
de 80.492,39 euros, corresponents a desplaçaments, dietes i altres, dels òrgans de
govern de l’Entitat, col·laboradors i voluntaris. Aquest import està registrat en el
compte 62900010.
Tots els imports han estat degudament justificats.
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17.4 Honoraris d’ auditoria
Els honoraris que s’han satisfet als auditors dels estats financers de l’Entitat tancats
al 31 de desembre de 2019 són de 5.900.- euros.
Els honoraris que s’han satisfet als auditors dels estats financers de l’Entitat tancats
al 31 de desembre de 2018 són de 5.900.- euros.
17.5 Medi Ambient
No existeixen actius, despeses, provisions, contingències ni cap obligació de
naturalesa medi ambiental.
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NOTA NÚM. 18
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
A continuació es presenten la liquidació dels pressupostos corresponents a l’exercici
2019 i 2018.
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS - DETALL COMPTE DE RESULTATS A
31/12/2018
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NOTA NÚM. 19
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