
ACTIU NOTA 2017 2016

A) ACTIU NO CORRENT 327.785,46 354.420,99

I. Inmobilitzat intangible 5 0,00 1.287,25

II. Immobilitzat material 6 318.785,46 344.133,74

VI. Inversions financeres a llarg termini 8 9.000,00 9.000,00

B) ACTIU CORRENT 35.281,58 66.191,00

I. Existències 8.399,20 11.326,18

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 13.376,12 26.920,75

1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis 8 4.028,49 9.798,60

2. Altres deutors 8 0,00 9.027,15

3. Actius per import corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques 12 9.347,63 8.095,00

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8 13.506,26 27.944,07

TOTAL ACTIU 363.067,04 420.611,99

PATRIMONI NET I PASSIU NOTA 2017 2016

A) PATRIMONI NET 320.183,76 350.960,81

A-1) Fons propis 10 92.096,78 104.982,53

I. Fons dotacionals o fons socials 104.982,53 163.080,98

V. Excedent de l'exercici (negatiu) 3 -12.885,75 -58.098,45

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 11 228.086,98 245.978,28

1. Subvencions oficials de capital 226.086,98 243.478,28

2. Donacions i llegats de capital 2.000,00 2.500,00

C) PASSIU CORRENT 42.883,28 69.651,18

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 37.932,28 48.220,06

1. Proveïdors i creditors varis 9 25.206,45 35.172,69

2. Personal (remuneracions pendents de pagament) 9 5.879,79 1.985,80

3. Passius per import corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques 12 6.846,04 11.061,57

V. Periodificacions a curt termini 4.951,00 21.431,12

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 363.067,04 420.611,99

Les notes de la memòria adjunta són part integrant del balanç a 31 de desembre de 2017

BALANÇ SIMPLIFICAT A 31 DE DESEMBRE DE 2017



A) OPERACIONS CONTINUADES NOTA 2017 2016

 1. Ingressos per les activitats 353.192,47 324.504,36

          a) Vendes i prestacions de serveis 13 303.542,47 291.882,36

          d) Subvencions, donacions i altres ingressos 11 49.650,00 32.622,00

 2. Ajuts concedits i altres despeses 13 -60.946,19 -72.911,23

              a) Ajuts concedits 0,00 -568,22

              b) Despeses per col·laboracions -60.946,19 -72.343,01

 5. Aprovisionaments 13 -47.045,98 -43.844,42

 6.  Altres ingressos de les activitats 7.110,31 15.013,53

          a) Ingressos per arrendaments 1.000,00 10.925,42

          b) Altres ingressos accesoris i altres de gestió corrent 13 6.110,31 4.088,11

 7. Despeses de personal 13 -83.171,96 -101.294,03

 8. Altres despeses d'explotació 13 -161.083,27 -159.456,40

          a) Serveis exteriors -146.731,14 -143.467,04

              Arrendaments i cànons 7 -8.134,59 -9.884,55

              Reparacions i conservació -501,36 -802,58

              Serveis professionals independents -34.903,03 -37.485,51

              Primes d'assegurances -74.888,96 -63.350,84

              Serveis bancaris -1.176,69 -719,37

              Publicitat, propaganda i relacions públiques -4.259,54 -4.800,48

              Subministraments -11.594,35 -8.020,48

              Altres serveis -11.272,62 -18.403,23

          b) Tributs -13.909,83 -15.989,36

          c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operacions activitats -442,30 0,00

 9. Amortització de l'immobilitzat 5/6 -28.035,53 -27.806,79

 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 11 17.891,30 17.391,30

 12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 5 0,00 -5.819,72

          a) Deteriorament i pèrdues 0,00 -5.819,72

 13. Altres resultats 13 -10.243,64 -3.302,20

A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ -12.332,49 -57.525,60

 14. Ingressos financers 28,80 129,99

 15. Despeses financeres -582,06 -702,84

A.2) RESULTAT FINANCER -553,26 -572,85

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -12.885,75 -58.098,45

 19. Impost sobre beneficis 0,00 0,00

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI -12.885,75 -58.098,45

Les notes de la memòria adjunta són part integrant del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2017

(Deure) / Haver

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2017



Fons Excedent Subvencions,

Social de l'exercici donancions i TOTAL

llegats rebuts

A. SALDO, FINAL DE L´ANY 2015 177.518,59 22.918,79 259.462,99 459.900,37

    I. Ajustaments per canvis de criteri 2015 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00

    II. Ajustaments per errors 2015 i anteriors 0,00 -37.356,40 1.406,59 -35.949,81

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L´ANY 2016 177.518,59 -14.437,61 260.869,58 423.950,56

    I. Excedent de l'exercici 0,00 (58.098,45) 0,00 -58.098,45

    II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 -14.891,30 -14.891,30

   III. Altres variacions del patrimoni net -14.437,61 14.437,61 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DE L´ANY 2016 163.080,98 -58.098,45 245.978,28 350.960,81

    I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

    II. Ajustaments per errors 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L´ANY 2017 163.080,98 -58.098,45 245.978,28 350.960,81

    I. Excedent de l'exercici 0,00 -12.885,75 0,00 -12.885,75

    II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 -17.891,30 -17.891,30

   III. Altres variacions del patrimoni net -58.098,45 58.098,45 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DE L´ANY 2017 104.982,53 -12.885,75 228.086,98 320.183,76

Les notes de la memòria adjunta són part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2017

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017
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MEMÒRIA SIMPLIFICADA 

 
Exercici 2017 

 
 

NOTA Nº 1 
 
ACTIVITAT DE LA FEDERACIÓ 
 
La FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES (d’ara en 
endavant, la Federació) es va constituir amb la finalitat d’ordenar, impulsar i 
dirigir tota l’activitat subaquàtica de Catalunya, en coordinació amb les 
administracions públiques, o altres, de conformitat amb les seves respectives 
competències, d’acord amb aquests estatuts. La Federació figura inscrita en el 
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya per resolució del 
Director General de l'Esport amb el número d’inscripció 01888. 
 
La Federació és una entitat sense afany de lucre que té com a objecte social la 
modalitat esportiva d’Activitats Subaquàtiques i, en conseqüència, són 
competència d’aquesta Federació les disciplines d’Apnea i Escafandrisme amb 
les seves especialitats. 
 
La Federació no forma part de cap grup d’acord amb el contingut de l’article 42 
del codi de comerç i, en conseqüència, no està obligada a formular comptes 
anuals consolidats. 
 
La moneda funcional de la Federació i les xifres incloses en els comptes 
anuals estan expressades en euros.  
 
La Federació té la seva seu social al Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) de Sant 
Adrià de Besòs (Barcelona). 
 
 
NOTA Nº 2 
 
BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
a) Imatge fidel 
 
Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres 
comptables de la Federació a 31 de desembre de 2017 i es presenten amb 
l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats de la Federació. 
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Els comptes anuals es sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General i es 
preveu que seran aprovats sense modificacions. 
 
Els comptes anuals han estat elaborats d’acord amb el Pla de comptabilitat 
aprovat amb el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla 
de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya; la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer 
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; i, supletòriament, 
les normes de desenvolupament que, en matèria comptable, estableixi si 
s’escau l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, i la resta de legislació 
que sigui específicament aplicable. 
 
La Federació compleix les condicions d’entitat de dimensió reduïda i ha optat 
per l’aplicació dels models simplificats aplicables a les entitats d’aquesta 
dimensió.   
 
No existeixen raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, 
no s’han aplicat les disposicions legals en matèria comptable.  
 
 
b) Principis comptables 
 
En l’elaboració d’aquests comptes anuals s’han aplicat els principis 
comptables obligatoris. 
 
 
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 
No hi han 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 la federació segueixi funcionant normalment. Els Comptes 
Anuals s’han elaborat sota el principi d’empresa en funcionament. 
 
En els comptes anuals s’han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades 
per l’Òrgan de govern de la Federació per valorar alguns dels actius, 
passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats. 
Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a la vida útil dels actius 
materials i intangibles. 
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Aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació 
disponible en la data de la formulació d’aquests comptes anuals sobre els 
fetes realitzats. Qualsevol modificació en el futur d’aquestes estimacions 
s’aplicaria de forma prospectiva des d’aquell moment, reconeixent l’efecte 
del canvi en l’estimació realitzada en el compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en qüestió. 
 
 
d) Comparació de la informació 
 
La Junta Directiva presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les 
partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys, a més de les xifres del 
present exercici, les 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. 
 
 
f) Elements recollits en diverses partides 
 
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del 
balanç. 
 
 
g) Canvis en criteris comptables 
 
No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables en el present 
exercici. 
 
 
h) Correcció d’errors 
 
Durant el present exercici s’han produït ajustaments per correcció d’errors 
que tenen origen en el tancament de l’exercici 2016, bàsicament dels 
comptes que es mantenen amb usuaris i deutors, així com amb proveïdors i 
creditors varis, i que s’han registrat en el compte de resultats com a “Altres 
resultats” per import de 399,36 euros.  
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NOTA Nº 3 
 
APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
La Junta Directiva proposarà a l'Assemblea la següent distribució: 
 
 

 2017 2016 

BASES DE REPARTIMENT   
Excedent de l’exercici (negatiu) -12.885,75 -58.098,45 

 TOTAL -12.885,75 -58.098,45 

   
DISTRIBUCIÓ   
A fons social (en negatiu) -12.885,75 -58.098,45 

 TOTAL -12.885,75 -58.098,45 

 
 
NOTA NÚM. 4 
 
NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Les normes de registre i valoració més importants utilitzades per la 
preparació dels comptes anuals adjunts són les següents: 
 
a) Immobilitzat intangible 
 
Les Immobilitzacions intangibles figuren registrades pel seu cost d’adquisició i 
s’amortitza atenent a la seva vida útil estimada seguint un sistema lineal. 
  
     % 
 
Aplicacions informàtiques  25 
 
b) Immobilitzat material 

 
L’immobilitzat material està valorat al seu cost d’adquisició, que inclou les 
despeses addicionals que es produeixen fins la posada en funcionament del 
bé; no s’inclouen les despeses financeres.    

 
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de 
la vida útil, es registren com a despesa de l’exercici. 

 
Els costos d’ampliació, modernització, millores o allargament de la vida útil 
dels béns, es comptabilitzen com a més cost dels corresponents béns. 
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La dotació anual a la amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la 
vida útil estimada dels diferents bens, coincidint amb la reglamentació fiscal. 

 
La dotació anual a la amortització es calcula de manera lineal d’acord amb la 
vida útil dels béns, aplicant-hi els coeficients anuals següents: 
 
      %    
 
  Construccions 4-10 
  Altres instal·lacions                                       10 
  Mobiliari i estris 5-10  
  Equips Informàtics                                          10-20 
  Altre immobilitzat material                         4-20  
 
L’Òrgan de govern de la Federació considera que el valor comptable dels 
actius no supera el valor recuperable dels mateixos. 
 
En la data de cada balanç de situació o sempre que existeixin indicis de 
pèrdua de valor, la Federació revisa els imports en llibres dels seus actius 
materials i intangibles per determinar si els esmentats actius han sofert un 
pèrdua de deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l’import 
recuperable de l’actiu es calcula per tal de determinar l’abast de la pèrdua 
per deteriorament de valor (si n’hi hagués). En cas que l’actiu no generi 
fluxos d’efectiu per si mateix que siguin independents d’altres actius, es 
calcula l’import recuperable de la unitat generadora d’efectiu a què pertany 
l’actiu. 
 
L’import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el 
cost de venda i el valor en ús. 
 
c) Arrendaments 
 
En el cas d’arrendaments financers, com a arrendatari, es registra un actiu 
d’acord amb la seva naturalesa, segons es tracti d’un immobilitzat intangible 
o material, i un passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el 
valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament 
dels pagaments mínims acordats, entre els que s’inclouen el pagament per 
l’opció de compra i s’exclouen les quotes de caràcter contingent. 
 
La càrrega financera total es distribueix al llarg del termini de l’arrendament i 
s’imputa al compte de pèrdues i guanys de l’exercici a mesura en que es 
merita. 
 
S’apliquen el criteris d’amortització, deteriorament i baixa que els hi 
correspongui segons las seva naturalesa. 
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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)  Actius i passius financers 
 
Els actius i passius financers es reconeixen en el balanç quan l’Entitat es 
converteix en una part obligada del contracte o negoci jurídic, conforme a les 
disposicions del mateix. 
 
A efectes de la seva valoració es classifiquen en categories. 
 
Categories d’actius financers 
 
1.Actius financers a cost amortitzat 
 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment per 
seu cost, que ha d’equivaler al 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 i les fiances es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte 
de no actualitzar el 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, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
No obstant això, els crèdits amb venciment no superior a un any que s’ha 
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. 
 
2.Actius financers a cost 
 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment per 
seu cost, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada 
més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. 
 
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren 
pel seu cost.  
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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. 
 
Categories de passius financers 
 
1.Passius financers a cost amortitzat 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment 
per seu valor cost, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació 
rebuda ajustada 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, així com les fiances, es valoren 
pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar el 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, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que s’ha 
valorat inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per l’import 
esmentat. 

 

e) Existències 
 
Les existències estan valorades a preu d’adquisició.  
 
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d’adquisició, 
s’efectuaran les corresponents correccions valoratives. 
 
El valor net realitzable representa l’estimació del preu de venda menys tots 
els costos que seran incorreguts en els processos de comercialització, venda 
i distribució. 
 
L’entitat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al 
final de l’exercici, dotant l’oportuna pèrdua quan les mateixes es troben 
sobrevalorades. 
Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat 
d’existir o quan existeixi clara evidència d’increment en el valor net 
realitzable a causa d’un canvi en les circumstàncies econòmiques, es 
procedeix a revertir l’import d’aquesta rebaixa. 
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f) Subvencions, donacions i llegats 
 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es 
registren com passius de l’empresa fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables. 
 
Les subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables 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. 
 
Les subvencions a l’explotació s’abonen a resultats en el moment en el qual, 
després de la seva concessió, la Federació estima que s’han complert les 
condicions establertes en la mateixa i, per tant, no existeixen dubtes raonables 
sobre el seu cobrament, i s’imputen als resultats de manera que s’asseguri en 
cada període una adequada correlació comptable entre els ingressos derivats 
de la subvenció i les despeses subvencionades. 
 
g) Impost sobre beneficis 
 
La FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES està 
acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats 
sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, gaudint 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. 
 
h) Impost sobre el valor afegit 
 
La FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES està 
subjecte al règim especial de prorrata d’IVA. Procedeix a considerar com a 
més cost d’adquisició la part no deduïble de l’IVA en cas d’inversions i com a 
despesa en la resta de casos. 
 
i) Ingressos i despeses 
 
Els ingressos i despeses es registren comptablement segons el període en 
què es meriten, amb independència de la data del seu cobrament o 
pagament. 
 
En la comptabilització de determinats ingressos de la Federació es 
consideren les següents regles: 
 

- Els ingressos procedents d’actes esportius es reconeixen quan 
aquests actes es realitzen. 
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- Els ingressos per quotes o llicències esportives periòdiques per 

prestació de serveis es reconeixen com a ingrés inicialment en el 
període al que corresponguin els cobraments que l’entitat ha rebut per 
aquests conceptes i, posteriorment, els que corresponen a exercicis 
posteriors es periodifiquen com ingressos anticipats. 
 

La Federació no té compromisos per pensions amb els seus treballadors. 
 
j) Transaccions entre parts vinculades 
 
Les operacions comercials o financeres entre parts vinculades es realitzen a 
valor raonable. 
 
NOTA Nº 5 
 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
La composició del saldo i el moviment durant l’exercici 2017, del cost y de 
l’amortització acumulada de l’immobilitzat intangible, ha estat la següent: 
 

Saldo Saldo 

inicial Adicions Baixes final

Coste

Aplicacions informàtiques 5.149,00 0,00 0,00 5.149,00

Amortització acumulada -3.861,75 -1.287,25 0,00 -5.149,00

TOTAL NET 1.287,25 -1.287,25 0,00 0,00

 

La composició del saldo i el moviment durant l’exercici 2016, del cost y de 
l’amortització acumulada de l’immobilitzat intangible, va ser la següent: 
 

Saldo Saldo 

inicial Adicions Baixes final

Coste

Aplicacions informàtiques 5.149,00 0,00 0,00 5.149,00

Amortització acumulada -2.574,50 -1.287,25 0,00 -3.861,75

TOTAL NET 2.574,50 -1.287,25 0,00 1.287,25

 
Els elements d’immobilitzat intangible totalment amortitzats són els següents:  

31.12.17 31.12.16

Aplicacions informàtiques 5.149,00 0,00

TOTAL 5.149,00 0,00
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NOTA Nº 6 
 
IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
La composició d’aquest saldo a 31 de desembre de 2017 i els moviments dels 
diferents comptes que el composen durant l'exercici, és la següent: 
 

01.01.17 Adicions Baixes 31.12.17

Construccions 554.715,94 0,00 0,00 554.715,94

Altres instal.lacions 831,73 0,00 0,00 831,73

Mobiliari 15.645,85 0,00 0,00 15.645,85

Eq.procés informació 4.144,44 0,00 0,00 4.144,44

Altre immobilitzat material 28.304,64 1.400,00 0,00 29.704,64

Amort. Acumulada -259.508,86 -26.748,28 0,00 -286.257,14

IMMOB.MATERIAL NET 344.133,74 -25.348,28 0,00 318.785,46

 
 
La composició d’aquest saldo a 31 de desembre de 2016 i els moviments dels 
diferents comptes que el composen durant l'exercici, va ser la següent: 
 

01.01.16 Adicions Baixes 31.12.16

Construccions 554.715,94 0,00 0,00 554.715,94

Altres instal.lacions 2.965,63 0,00 -2.133,90 831,73

Mobiliari 18.289,65 0,00 -2.643,80 15.645,85

Eq.procés informació 48.941,36 2.668,20 -47.465,12 4.144,44

Altre immobilitzat material 114.540,73 0,00 -86.236,09 28.304,64

Amort. Acumulada -365.648,51 -26.519,54 132.659,19 -259.508,86

IMMOB.MATERIAL NET 373.804,80 -23.851,34 -5.819,72 344.133,74

 
 
Els elements d’immobilitzat material totalment amortitzats són els següents: 
 

31.12.17 31.12.16

Altres instal.lacions 831,73 831,73

Mobiliari 4.593,64 4.593,64

Eq.procés informació 1.476,24 1.476,24

Altre immobilitzat material 20.639,13 18.281,13

TOTAL 27.540,74 25.182,74
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NOTA NÚM. 7 
 
ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
7.1 - Arrendaments financers 
 
La Federació no té contractes d’arrendaments financers vigents al tancament 
de l‘exercici. 
 
7.2 - Arrendaments operatius 
 
Les quotes reconegudes com a despesa dels exercicis tancats a 31 de 
desembre de 2017 i 2016 pels arrendaments operatius són d’Euros 8.134,59 
i Euros 9.884,55, respectivament, i corresponen bàsicament al lloguer de les 
oficines on es troba ubicada la Federació. 
 
El 21 de novembre de 2015 es va signar amb la societat BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. un contracte de cessió de dret 
d’ús a la Federació d’un espai al Port Fòrum Sant Adrià per a la implantació 
d’activitats subaquàtiques, que és on es troba ubicada la Federació. El 
termini de cessió de dret d’ús abastarà fins el 28 de febrer de 2031, 
coincidint amb la data de finalització de la concessió administrativa atorgada 
per Acord del Consell Executiu de la Generalitat de 6 de febrer de 2001 a la 
societat BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. Com a 
contraprestació de la cessió, la Federació abona a la esmentada societat 
una quantitat en concepte de cànon, que es revisa anualment, a l’alça, 
d’acord amb l’evolució de l’IPC. La Federació assumeix al seu càrrec les 
obres addicionals necessàries pel seu funcionament, el manteniment de les 
instal·lacions i en general totes aquelles actuacions conduents a una 
adequada utilització de l’espai cedit per a les finalitats previstes, que inclou, 
entre d’altres, els costos i despeses de manteniment.  
 
Els ingressos per arrendaments dels exercicis 2017 i 2016 són d’Euros 
1.000,00 i 10.925,42, respectivament. 
 
El 3 de juny de 2008 es va signar amb la societat OCEANOS, ESCUELA DE 
BUCEO PROFESIONAL, S.L. (OCEANOS) un contracte de cessió de dret 
d’ús a la mateixa per la implantació d’una escola de submarinisme 
professional. A l’any 2016, es va extingir el contracte per renúncia de 
OCEANOS. 
 
El 15 de novembre de 2017 es va signar amb l’empresa RADINN AB un 
contracte de cessió de dret d’ús a la mateixa d’una part de la zona destinada 
a Escola de Submarinisme per un termini de 3 mesos a partir de l’1 de 
desembre del 2017. 
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NOTA NÚM. 8 
 
ACTIUS FINANCERS 
 
Les classes i categories dels actius financers a 31 de desembre de 2017 i 
2016 són les següents: 
 

Actius financers

Categories 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16

-Usuaris i deutors 4.028,49 18.825,75 4.028,49 18.825,75

-Efectiu i altres actius líquids equiv. 13.506,26 27.944,07 13.506,26 27.944,07

Actius financers a cost amortitzat 17.534,75 46.769,82 17.534,75 46.769,82

-Instruments de patrimoni 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Actius financers a cost 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

 

TOTAL 9.000,00 9.000,00 17.534,75 46.769,82 26.534,75 55.769,82

A llarg termini A curt termini

Instruments de

TOTAL

Crèdits

Derivats

Altrespatrimoni

 
Inversions financeres a llarg termini 
 
El saldo a 31 de desembre de 2017 i 2016 correspon a sis accions, de valor 
nominal Euros 1.500,00 cada una d’elles, que la Federació posseeix de La 
Corredoria d’Assegurances de la UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES 
DE CATALUNYA (UFEC).  
 
El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2017 ha estat el següent: 
 

Saldo inicial Adicions Baixes Saldo final

Instruments de patrimoni 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

TOTAL 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

 

El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2016 va ser el següent: 

 
Saldo inicial Adicions Baixes Saldo final

Instruments de patrimoni 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

TOTAL 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
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Efectiu i altres actius líquids equivalents 

 
La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2017 i 2016 és la 
següent: 
 

31.12.17 31.12.16

Caixa 775,55 1.906,68

Compte corrent 11.730,71 9.037,39

Compte d'estalvi 1.000,00 17.000,00

TOTAL 13.506,26 27.944,07
 

  
  
Tots els saldos són de lliure disposició. 
 
 
NOTA NÚM. 9 
 
PASSIUS FINANCERS 

 
Les classes i categories dels passius financers a 31 de desembre de 2017 i 
2016 són les següents: 

Classes

Categories

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16

Cost amortitzat 31.086,24 37.158,49 31.086,24 37.158,49

Proveïdors i creditors varis 25.206,45 35.172,69 25.206,45 35.172,69

Rem. pendents de pagament 5.879,79 1.985,80 5.879,79 1.985,80

A curt termini

Derivats i altres Total

 

A 31 de desembre de 2017 la Federació té línia de crèdit amb un límit 
d’Euros 30.000,00 de la qual no té res disposat a la data esmentada. 
 
A 31 de desembre de 2016 la Federació tenia línia de crèdit amb un límit 
d’Euros 30.000,00 de la qual no tenia res disposat a la data esmentada. 
 
Classificació per venciments 
 
Tots els passius financers tenen venciment durant el pròxim exercici. 
 
Garanties 
 
La Federació no ha entregat garanties a tercers. 
 



Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) 

08930 Sant Adrià de Besòs  
Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43 

Adreça electrònica: info@fecdas.cat 

 

17 
                              

 

 

 
NOTA Nº 10 
 
FONS PROPIS 
 
Tal i com estableix la normativa vigent i els estatuts de la Federació, els 
recursos obtinguts en l’exercici s’han de destinar al compliment del seu 
objecte social i no es poden repartir entre els seus associats. 
 
El saldo a 31 de desembre de 2017 i el moviment durant l’exercici, és el 
següent: 
 

01.01.17 ALTES DISTRIB.RTAT 31.12.17

FONS SOCIAL 163.080,98 0,00 -58.088,45 104.992,53

EXCEDENT DE L'EXERCICI -58.098,45 -12.885,75 58.088,45 -12.895,75

TOTAL 104.982,53 -12.885,75 0,00 92.096,78

 
 
El saldo a 31 de desembre de 2016 i el moviment durant l’exercici, va ser el 
següent: 
 

01.01.16 ALTES DISTRIB.RTAT 31.12.16

FONS SOCIAL 177.518,59 0,00 -14.437,61 163.080,98

EXCEDENT DE L'EXERCICI -14.437,61 -58.098,45 14.437,61 -58.098,45

TOTAL 163.080,98 -58.098,45 0,00 104.982,53

 
 
El fons social està format per tots els excedents acumulats d’exercicis 
anteriors. 
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NOTA NÚM. 11 
 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS  
 
11.1 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 
 
El moviment i detall d’aquest apartat durant l’exercici 2017 ha estat el següent: 
 

Traspàs

01.01.17 Altes a resultat 31.12.17

Consell Català de l'Esport 243.478,28 0,00 -17.391,30 226.086,98

UFEC 2.500,00 0,00 -500,00 2.000,00

TOTAL 245.978,28 0,00 -17.891,30 228.086,98

 

 
El moviment i detall d’aquest apartat durant l’exercici 2016 ha estat el següent: 
 

Traspàs

01.01.16 Altes a resultat 31.12.16

Consell Català de l'Esport 260.869,58 0,00 -17.391,30 243.478,28

UFEC 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

TOTAL 260.869,58 2.500,00 -17.391,30 245.978,28

 
 

En 2008, el Consell Català de l’Esport va subvencionar obres de l’edifici on es 
troba ubicada la Federació que s’inclouen com a Construccions dins de la 
partida d’Immobilitzat material.  
 
En 2016 la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) va 
subvencionar l’adquisició de material informàtic que s’inclou com a Equips 
procés informació dins de la partida d’Immobilitzat material.  
 
 
11.2 - SUBVENCIONS I DONACIONS D’EXPLOTACIÓ 
 
El moviment i detall d’aquest apartat durant l’exercici 2017 ha estat el següent: 
 

Traspàs

01.01.17 Altes a resultat 31.12.17

Consell Català de l'Esport 0,00 44.450,00 -44.450,00 0,00

Altres 0,00 5.200,00 -5.200,00 0,00

TOTAL 0,00 49.650,00 -49.650,00 0,00
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El moviment i detall d’aquest apartat durant l’exercici 2016 ha estat el següent: 
 

Traspàs

01.01.16 Altes a resultat 31.12.16

Consell Català de l'Esport 0,00 29.450,00 -29.450,00 0,00

Altres 0,00 3.172,00 -3.172,00 0,00

TOTAL 0,00 32.622,00 -32.622,00 0,00

 

El detall dels ingressos a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent: 
 

31.12.17 31.12.16

Subvencions oficial a activitats 44.450,00 29.450,00

Altres subvencions i donacions trasp. rtat. exercici 5.200,00 3.172,00

TOTAL 49.650,00 32.622,00

 
Les subvencions oficials a activitats corresponen bàsicament a la subvenció 
anual per al suport a l’acció de les federacions esportives catalanes i a les 
unions esportives de clubs i associacions concedida pel Consell Català de 
l’Esport. 

 
 

NOTA Nº12 
 

SITUACIÓ FISCAL I SALDOS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
La FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 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. 
 
No obstant, hi poden haver operacions que donades les diferents 
interpretacions que poden fer-se de les normes fiscals aplicables, podrien 
derivar en passius contingents de difícil quantificació objectiva.  
 
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. 
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L’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos als quals està sotmesa 
per la legislació vigent pels anys oberts a inspecció.  
 
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. 
 
Els saldos deutors i creditors amb les Administracions Públiques són els 
següents: 
 

31.12.17 31.12.16

SALDOS DEUTORS

H.P. DEUTORA PER SUBVENCIONS CONCEDIDES 8.890,00 5.890,00

H.P.DEUTORA PER IS 457,63 2.205,00

Total deutor 9.347,63 8.095,00

SALDOS CREDITORS

H.P.CREDITORA PER IVA 90,75 6.343,96

H.P.CREDITORA PER IRPF 4.755,36 2.804,77

ORG.SEGURETAT SOCIAL CREDITORS 1.999,93 1.912,84

Total creditor 6.846,04 11.061,57

 

Les subvencions pendents de cobrament a data de tancament corresponen 
al Consell Català de l’Esport. 
 
 
NOTA Nº13 
 
INGRESOS I DESPESES 
 

13.1 - AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES 
 
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent: 
 

31.12.17 31.12.16

Ajuts concedits 0,00 568,22

Ajuts monetaris individuals 0,00 568,22

Despeses per col·laboracions 60.946,19 72.911,23

Representació departaments 5.397,66 1.306,18

Despeses per organ d'esdeveniments esportius 55.548,53 71.605,05

TOTAL 60.946,19 73.479,45
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13.2 - APROVISIONAMENTS 
 
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent: 
 

31.12.17 31.12.16

Compres de béns destinats a la venda 43.079,96 39.654,10

Compres d'altres aprovisionaments 6.893,00 9.121,88

Variació d'existències -2.926,98 -4.931,56

TOTAL 47.045,98 43.844,42

 

13.3 - DESPESES DE PERSONAL 
 
A 31 de desembre de 2017 i 2016 aquest epígraf es desglossa de la 
següent manera: 
 

31.12.17 31.12.16

Sous i salaris 63.168,80 61.353,95

Indemnització 0,00 20.532,28

Seguretat Social 20.003,16 19.407,80

TOTAL 83.171,96 101.294,03

 

13.4 - ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ 
 
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2017 i 2016 és la següent: 
 

31.12.17 31.12.16

Serveis exteriors 146.731,14 143.467,04

    Arrendaments i cànons 8.134,59 9.884,55

    Reparació i conservació 501,36 802,58

    Serveis prof.independents 34.903,03 37.485,51

    Primes d'assegurances 74.888,96 63.350,84

    Serveis bancaris i similars 1.176,69 719,37

    Publicitat, propaganda i rel. Públiques 4.259,54 4.800,48

    Subministraments 11.594,35 8.020,48

    Altres serveis 11.272,62 18.403,23

Tributs 13.909,83 15.989,36

    Altres tributs 393,24 1.442,68

    Ajust. Neg. Imposició Indirecta (IVA) 13.516,59 14.546,68

Pèrdues per deteriorament i var.provis.operacions activitats 442,30 0,00

    Pèrdues crèdits incobrables derivats de l'activitat 442,30 0,00

TOTAL 161.083,27 159.456,40

 



Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) 

08930 Sant Adrià de Besòs  
Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43 

Adreça electrònica: info@fecdas.cat 

 

22 
                              

 

 

 

13.5 - ALTRES RESULTATS 
 

31.12.17 31.12.16

Regularització de saldos 4.089,16 2.842,02

Regularització de saldos any anterior 399,36 0,00

Regularització IVA i sancions 6.464,79 203,84

Altres -709,67 256,34

TOTAL 10.243,64 3.302,20

 

 
13.6 - VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 
 

31.12.17 31.12.16

Ingressos per llicències federatives 234.807,38 207.543,48

Vendes d'existències 39.221,80 43.057,38

Ingressos per activitats docents 27.009,00 41.281,50

Altres ingressos per serveis 2.504,29 0,00

TOTAL 303.542,47 291.882,36

 
 

13.7 - ALTRES INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ 
CORRENT 

 

31.12.17 31.12.16

Ingressos per l'òrgan. d'esdeveniments esportius 4.063,25 3.324,00

Ingressos serveis diversos 2.047,06 764,11

TOTAL 6.110,31 4.088,11

 

 
NOTA NÚM. 14 
 
FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

La Direcció de la Federació no té coneixement de que s’hagi produït cap fet 
significatiu amb posterioritat a la data de tancament de l’exercici 2017 que 
pogués afectar els estats financers tancats en aquesta data. 
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NOTA NÚM.15 
 
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:  
 

2013 399.239,01 40.311,87 1.423,45 357.503,69

2014 386.368,38 41.677,75 1.073,54 343.617,09

2015 449.167,57 45.091,22 1.514,96 402.561,39

2016 357.039,18 48.568,83 1.442,68 307.027,67

2017 378.222,88 48.804,73 393,24 329.024,91

Destinat en 

l'exercici

Destinat en 

l'exercici

Destinat en 

l'exercici

Destinat en 

l'exercici

Destinat en 

l'exercici

Import (5) % (5) / (4) 2013 2014 2015 2016 2017

2013 363.076,69 101,56% 363.076,69

2014 332.185,51 96,67% 332.185,51

2015 416.999,00 103,58% 416.999,00

2016 365.126,12 118,92% 365.126,12

2017 341.910,66 103,92% 341.910,66

Diferència:            

(4) = (1)-(2)-(3)

Total

Exercici

Exercici

Ingressos bruts 

computables (1)

Despeses 

necessàries 

computables (2) Impostos (3)

Import destinat a finalitats pròpies

 

 
NOTA Nº16 
 
OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
Parts vinculades 
 
La Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques no ha mantingut amb clubs 
federacions territorials operacions distintes de les derivades dels ingressos per 
quotes, llicències i ingressos d’inscripcions en campionats, segons les tarifes i 
quantitats aprovades en Assemblea General. 
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Els clubs i federacions regionals amb els que manté relació la Federació 
Catalana d’Activitats Subaquàtiques són entitats jurídiques independents en 
les que no exerceix ni es té la possibilitat d’exercir, directa o indirectament, o 
en virtut d’acords o pactes, el control o una influència significativa en la presa 
de decisions financeres i d’explotació. 
 

Retribució Junta Directiva 
 
Durant l’exercici 2017 els membres de la Junta Directiva no han percebut 
cap import en concepte de retribució pel seu càrrec. Tanmateix, la Junta 
Directiva ha rebut Euros 5.397,66 en concepte de rescabalament de 
despeses de viatges i desplaçaments en l’exercici de les seves funcions, que 
s’inclou dins de la partida de Despeses per col·laboracions. 
 
Durant l’exercici 2016 els membres de la Junta Directiva no van percebre 
cap import en concepte de retribució pel seu càrrec. Tanmateix, la Junta 
Directiva va rebre Euros 1.306,18 en concepte de rescabalament de 
despeses de viatges i desplaçaments en l’exercici de les seves funcions, que 
s’inclou dins de la partida de Despeses per col·laboracions. 
 
 

NOTA Nº17 
 
ALTRA INFORMACIÓ 
 
Honoraris auditoria 
 
Els honoraris que s’hauran satisfet als auditors del Estats Financers de 
l’Entitat, tancats a 31 de desembre de 2017 i 2016, són d’Euros 3.700,00 i 
Euros 3.600,00, respectivament. 
 
Medi Ambient 
 
A 31 de desembre de 2017 i 2016, no existeixen actius, despeses, provisions, 
contingències ni cap obligació de naturalesa mediambiental. 
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Òrgan de govern 
 
La seva composició a l’inici de l’exercici era la següent: 
 
Salvador Punsola Massa President 
Carles Aguilar Gil  Vicepresident primer 
Josep Fillat Gil Vicepresident 
Carles Font Planella Vicepresident  
Manel Salcedo Barber Secretari 
Fernando González Marcos Tresorer 
Josep Navarro Garcia Vocal 
Fernando Crespo Vitale Vocal 
Marina Navarro Ciurana Vocal 
Albert Hernández Moreno Vocal 
Ferran Roure Bayarte Vocal 
Mara Torrealba Pascuet   Vocal 
Agustí Ruiz Caballero Vocal 
 
A la Junta Directiva del 24 d’octubre de 2017 van dimitir Carles Aguilar Gil, 
Manel Salcedo Barber i Fernando González Marcos, i es va anunciar el 
nomenament de Carles Font Planella com a Vicepresident primer, de Josep 
Navarro Garcia com a Secretari i de Guillermo Alvarez Lerma com a 
Tresorer, i a la Junta Directiva de 9 de novembre de 2017 es va fer constar 
la confirmació d’aquests nomenaments.  
 
Així, la seva composició actual és la següent: 
 
Salvador Punsola Massa President 
Carles Font Planella Vicepresident primer 
Josep Fillat Gil Vicepresident 
Josep Navarro Garcia Secretari 
Guillermo Alvarez Lerma Tresorer 
Fernando Crespo Vitale Vocal 
Marina Navarro Ciurana Vocal 
Albert Hernández Moreno Vocal 
Ferran Roure Bayarte Vocal 
Mara Torrealba Pascuet  Vocal 
Agustí Ruiz Caballero Vocal 
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Número mig de treballadors 
 
El número mig de treballadors distribuïts per categories professionals i sexe 
durant l’exercici 2017 ha estat el següent: 
 
 

Categoria Home Dona Total

Gerent 1 0 1

Administratius 1 1 2

2 1 3  
 
 
El número mig de treballadors distribuïts per categories professionals i sexe 
durant l’exercici 2016 va ser el següent: 
 
 

Categoria Home Dona Total

Gerent 1 0 1

Administratius 1 0,8 1,8

2 0,8 2,8  
 

 
Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors 

 

En referència a la Informació sobre el període mitjà de pagaments a 
proveïdors. Disposició addicional tercera. “Deure d’informació” de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol: 
 
 

 
2017 2016 

 
Dies 

Període mitjà de pagament a proveïdors 60 59 
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NOTA Nº18 

 
INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
Les principals activitats de la Federació, totes elles a Catalunya, són les 
següents: 
 
 

31.12.17 31.12.16

Vendes 39.221,80 43.057,38

Prestacions de serveis 264.320,67 248.824,98

Subvencions 67.541,30 50.013,30

Arrendaments 1.000,00 10.925,42

Altres 6.110,31 4.088,11

TOTAL 378.194,08 356.909,19

 
 
NOTA Nº19 

 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017 



Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) 

08930 Sant Adrià de Besòs  
Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43 

Adreça electrònica: info@fecdas.cat 

 

28 
                              

 

 

 

  
PRESSUPOST 

2016 
LIQUIDACIÓ 

2016 
PRESSUPOST 

2017 
LIQUIDACIÓ 

2017 

TOTAL INGRESSOS 364.743,42 357.039,18 394.511,40 380.465,49 

 
        

DEPARTAMENTS 364.743,42 357.039,18 394.511,40 380.465,49 

 
        

LLICÈNCIES I INSCRIPCIONS 239.970,00 252.748,98 247.500,00 265.879,63 

Llicències federatives 210.000,00 202.958,18 210.000,00 231.122,38 

Cànon renovacions i duplicats 3.000,00 4.585,30 4.500,00 3.685,00 

Escola catalana / Activitats docents 20.800,00 41.281,50 30.000,00 27.009,00 

Inscripcions / Competicions 6.170,00 3.924,00 3.000,00 4.063,25 

 
        

ALTRES INGRESSOS 72.450,00 54.876,90 96.547,98 47.044,56 

Venda de material 39.300,00 43.057,38 40.000,00 39.221,80 

Lloguer locals 25.200,00 10.925,42 36.000,00 1.000,00 

Comissions assegurances 7.000,00 238,36 5.000,00 1.771,06 

Altres 950,00 655,74 15.547,98 5.051,70 

     
SUBVENCIONS, DONACIONS I ALTRES 52.323,42 49.413,30 50.463,42 67.541,30 

Subvenció Secretaria General de l’Esport 29.500,00 29.450,00 28.000,00 44.450,00 

Ajut UFEC 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 

Altres subvencions i donacions 360,00 72,00 0,00 5.200,00 

Periodificació Subvenció de capital 19.963,42 17.391,30 19.963,42 17.891,30 
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PRESSUPOST 

2016 
LIQUIDACIÓ 

2016 
PRESSUPOST 

2017 
LIQUIDACIÓ 

2017 

TOTAL DESPESES 364.743,42 415.137,63 394.511,40 393.351,24 

 
        

DEPARTAMENTS 197.910,00 208.068,22 213.801,00 208.265,88 

 
        

ACTIVITATS DEPARTAMENTS 88.770,00 88.432,52 85.655,00 83.171,86 

Orientació subaquàtica 

 
 
 
 
 
 

88.770,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

88.432,52 
 
 
 
 
 
 

1.700,00 1.558,98 

Natació amb aletes 10.400,00 10.437,50 

Protec. patrimoni arqueològic subaquàtic 600,00 1.229,06 

Medi ambient 1.300,00 450,64 

Fotografia submarina 7.800,00 11.298,59 

Vídeo submarí 2.400,00 0,00 

Pesca submarina 16.600,00 15.177,58 

Fotosub apnea 4.300,00 3.205,56 

Apnea 6.600,00 7.368,79 

Hoquei subaquàtic 3.000,00 2.030,30 

Rugby subaquàtic 2.000,00 1.393,08 

Escola catalana 18.475,00 20.852,25 

Comitè català d’àrbitres 10.480,00 8.169,53 

 
        

ASSEGURANCES 78.440,00 76.850,84 91.696,00 86.385,81 

Pòlissa accidents busseig 

64.940,00 63.350,84 
 
 

66.000,00 59.213,68 

Pòlissa accidents competició 3.000,00 3.415,12 

Pòlissa accidents Escolar 4.200,00 4.309,38 

RC Federats 6.496,00 6.720,63 

Previsió assegurança / Cànon FEDAS 13.500,00 13.500,00 12.000,00 12.727,00 

     
ALTRES DESPESES 30.700,00 42.784,86 36.450,00 38.708,21 

Missatgeria / Correu i paqueteria 1.200,00 1.824,58 1.800,00 1.366,51 

Compres material 27.000,00 39.654,10 32.250,00 31.944,04 

Repres. departaments / Junta i Presidència  2.500,00 1.306,18 2.400,00 5.397,66 

          

GENERAL 166.833,42 207.069,41 180.710,40 185.085,36 

          

OFICINA 24.228,42 32.432,78 26.124,50 23.508,93 

Rentings (Fotocopiadores, Extintors) 450,00 708,47 3.393,10 1.146,18 

Serveis oficina  

19.336,00 23.703,83 

11.740,40 9.254,20 

Equips informàtics 2.500,00 771,75 

RC directius 750,00 743,05 

Assegurança local 1.577,00 487,01 

Subministraments (Telefonia, Energia, Aigua) 4.442,42 8.020,48 6.164,00 11.106,74 
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PRESSUPOST 

2016 
LIQUIDACIÓ 

2016 
PRESSUPOST 

2017 
LIQUIDACIÓ 

2017 

SERVEIS PROFESSIONALS 7.050,00 5.795,83 11.720,00 12.488,93 

Gestoria 0,00 0,00 720,00 728,00 

Auditoria 3.800,00 3.000,00 3.100,00 3.847,05 

Manteniment web 3.250,00 2.795,83 6.000,00 5.707,88 

Altres 0,00 0,00 1.900,00 2.206,00 

          

DESPESES BANCÀRIES, AMORT. I IMPOST. 35.300,00 45.218,36 55.587,49 49.775,66 

Despeses bancàries 1.800,00 1.422,21 1.800,00 1.758,75 

Amortitzacions 33.500,00 27.806,79 30.787,49 28.035,53 

Ajust Neg. Imposició Indirecta (Prorrata IVA) 0,00 14.546,68 16.000,00 13.516,59 

Taxes 0,00 1.442,68 2.000,00 393,24 

Agència tributària (sancions...) 0,00 0,00 5.000,00 6.071,55 

          

PERSONAL 86.500,00 101.294,03 82.252,41 83.171,96 

Gerència 27.000,00 27.186,41 26.383,58 28.053,48 

Administració 1 19.500,00 19.437,29 19.639,92 20.048,78 

Administració 2 21.500,00 14.730,25 14.729,94 15.066,54 

Seguretat social 18.500,00 19.407,80 21.498,97 20.003,16 

Indemnització 0,00 20.532,28 0,00 0,00 

     
REPRESENT. I COMUNICACIÓ FEDERACIÓ  13.755,00 22.328,41 5.026,00 16.139,88 

Fira Cornellà 3.850,00 4.800,48 3.700,00 4.259,54 

Varis / Trofeus 3.755,00 4.215,69 1.326,00 3.069,70 

Merchandish / Material de promoció 3.000,00 9.121,88 0,00 6.893,00 

Variació d’existències 3.000,00 -4.931,56 0,00 -2.926,98 

Deteriorament i pèrdues de crèdits  0,00 0,00 0,00 442,30 

Deteriorament i pèrdues de l'immobilitzat 0,00 5.819,72 0,00 0,00 

Despeses extraordinàries 150,00 3.302,20 0,00 4.402,32 

  
    PÈRDUES - GANÀNCIES 0,00 -58.098,45 0,00 -12.885,75 

     
Correcció d’errors d’exercicis anteriors 0,00 -37.356,40 0,00 0,00 

  
    TOTAL RESULTAT AMB CORRECCIONS 0,00 -95.454,85 0,00 -12.885,75 
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Reunits els membres de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA 
D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES en data 8 de maig de 2018, i en 
compliment de la legislació vigent, procedeixen a formular els comptes 
anuals simplificats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017. Els 
comptes anuals simplificats estan constituïts pels documents annexes que 
precedeixen a aquest escrit. 
 
 
 
 
SALVADOR PUNSOLA MASSA JOSEP NAVARRO GARCIA 
President  Secretari  
 
 
 
GUILLERMO ALVAREZ LERMA  CARLES FONT PLANELLA 
Tresorer  Vicepresident primer 
 
 
 
JOSEP FILLAT GIL  FERNANDO CRESPO VITALE 
Vicepresident  Vocal 
 
 
 
MARINA NAVARRO CIURANA ALBERT HERNÁNDEZ MORENO 
Vocal  Vocal 
 
 
 
    
FERRAN ROURE BAYARTE  MARA TORREALBA PASCUET 
Vocal  Vocal 
  
 
 
                    
AGUSTÍ RUIZ CABALLERO                        
Vocal 
 


