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A l'Assemblea General
de Ia Federació de Mun¡cip¡s de Catalunya

Informe sobre els comptes anuals

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la FEDEMCIó OE tuururclplS DE CATALUNYA,
que comprenen el balang a 31 de desembre de 2015, el compte de resultats, l'estat de
canvis en el patrimoni net ila memória corresponents a l'exercici f¡nalitzat en aquesta
data.

Responsab¡t¡tat del Comité Execut¡u en relació amb els comptes anuals.

El Comit¿ Executiu és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma
que expressin la imatge fidel del patr¡moni, de la situació financera idels resultats de la
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l'ent¡tat a Espanya, que s'identifica en la nota 2.2 de la
memória adjunta, ¡del control ¡ntern que considerin necessari per a permetre la
preparació de comptes anuals lliures d'¡ncorrecció material, deguda a frau o error'

Respon sa bi I itat de l'a ud ito r
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts
basada en la nostra auditor¡a. Hem dut a terme la nostra auditor¡a de conformitat amb la
normativa reguladora de l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa
exige¡x que complim els requeriments d'ética, així com que planifiquem ¡ executem
l'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures
d'¡ncorreccions mater¡als.

INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS

Mollorco 2óO óé ]e.08008 Borcelono
Iel. +3¿ 932 155 989

Una auditor¡a requereix l'aplicació de procediments per a obtenir ev¡dénc¡a d'auditoria
sobre els imports ¡la informació revelada en els comptes anuals, Els proced¡ments
seleccionats áepenen del jud¡ci de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció
material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions
del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de
l'entitat dels comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin
adequats en funció de les circumstáncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió

J sa sobre t'eflcácia del control intem de l'entitat. Una aud¡tor¡a també inclou l'avaluació de
tr ge l'adequac¡ó de les polítiques comptables aplicades ide la raonabilitat de les est¡mac¡ons
§§$ompiaUles realitzades per la direcció, alxí mm l'avaluació de la presentació dels comptes

'go§anuáls presos en el seu coniunt'
e,Q
§§ Con.id"r". que.l'evidéncia d'auditoria que h"P 9bllryYt p-.porciona una base suficient I

'68 - adequada per a la nostra opinió d'auditoria amb excepcions.

t14n-t"sn:
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Fonament de lbp¡nió amb excepcions

A la Nota 20.3 de la memória adjunta, s'informa que per a la formulació dels comptes
anuals no s'ha pogut disposar de tota la documentació orlg¡nal comptable de ltntitat,
perqué, malgrat les resolucions judicials referenciades a l?partat 18 d'aquests comptes,
romanen en seu judicial documents originals de la comptabilitat dels anys 2011 i 2012.
No ens hem pogut satisfer, ni miqiangant l'apllcació de procediments alternatius, de
¡'existéncia d'altres fets i circumstáncies que es poguessin haver revelat en accedir a la
documentac¡ó referida, idel seu eventual efecte quantitatiu ¡qual¡tat¡u en els comptes
anuals adjunts. L'opinió d'auditor¡a dels comptes anuals de l'exercici 2074 va incloure
una excepció per aquesta qüestió.

Opinió amb excepcions

Segons la nostra opinió, excepte pels possibles efectes del fet descr¡t en el parágraf de
"Fonament de la opinió amb excepcions", els comptes anuals adjunts expressen, en tots
els aspectes significatius, la imatge fidel del patr¡moni i de la situació financera de la
FEDERACIó DE MUNICIPIS DE CATALUNYA a 31 de desembre de 2015, així com dels seus
resultats corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb
el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els
principis i criterls comptables que hi estiguin cont¡nguts.

mateix parágraf i no lnclou revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir dels
registres comptables de l'Entitat.

Col.leg¡
de Censors Jurats
d€ Comptés
de Catalunya

aUREI At O|TORS BCN, StP

& 2o'rc xú^ zott¿o¡¡¡l

ldforme rubj€d. a lá normál¡v¡
r.gulador¿ de ¡'ádiv¡rát

d auditoria d€ (ompt6 a E3páñy¡

pAltres qüestions
6

I S t'informe de gestió adjunt de l'exercici 2015 conté explicacions que el Comité Executiu
'H ionsidera oportunes sobre la situació de la FEDEMCIO DE MUNICPIS DE CATALUNYA,
§ {l'evolució de les seves act¡vitats ¡sobre altres assumptes i no forma part integrant dels
EÉomptes anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté l?smentat informe
E 

ode gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2015. EI nostre treball com a
E aud'itors es l¡mita a la verificació de l'¡nforme de gestió amb l'abast esmentat en aquest

NÚM. R.O.A.C. S0s21
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E¡ENACÚ DE

EXERC|Ct 2015

Fons dotacional
Excedents exerc¡cis

anteriors
Excédsnt d6

I'sxsrc¡ci
TOTAL

A. SALDO. FINAL DE UANY 2013 3.156.858,90 0,00 -58.102,¿ 3.098.756,44
l. Aiustaments oer canvis de criteri N-2 ¡ anteriors 0,00
ll- Aiustamenls per erors N-2 ¡ anteriors 0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014 3.156.8s8,90 0,r -58.102,¡ 3.098.756,¡ll
l. Excedent de l'exercici 0,00 -63.253,22 -63.253,2
lV. Altres variac¡ons del patrimoni net -58.102,46 58.102,46 0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2OI4 3.156.858,90 -58.102,46 ..63.253,22 3.035.503,22
l. Aiustaments oer canvis de criteri N-1 0,00
ll. Aiustaments oer enors N-1 0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE UANY 2OI5 3.156.858,90 -58.102,4r €3.253 3.035.503,22
l. Excedent de l'exercici -36.592.5r
lV. Altres variac¡ons del pátrimon¡ net -63.253,21 0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2015 3.156.858,90 -121.355,68 2.998.910,04

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
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DE CATALUNYA

1.'l Dades reqistrals. formals ifinalitat
La FEDERACIÓ OE lr¡U¡rllCtPls DE CATALUNYA (en endavant "la Federació",
l'Associació" o 'l'Entitat") és una associació formada per municipis ialtres entitats
locals que té per finalitat la defensa i promoció de les autonomies locals, d'acord
amb el que está previst a la Constitució ia l'Estatut d'Autonomia.

La Federació va ser constitulda el 22 de desembre de 1981 i va ser inscrita amb
dala 17 de maig de 1996 i el núm. d'inscripció G001/96, d'acord amb la Resolució
del Director general de la Direcció General d'Administració Local del Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya. L'FMC és una entitat privada que
no té la consideració d'entitat d'utilitat pública ique está subjecta al dret privat
segons l'informe dels serveis jurfdics d'aquest Departament, de data 17 de febrer
de 20't5.
La Federació de Municipis de Catalunya té la seva seu social a Via Laietana,
núm.33, 6é 1a de Barcelona.

Amb data 31 d'octubre de 2012, en acord de la XXI Assemblea General
Extraordinária de la Federació de Municipis de Catalunya, es van modificar els
Estatuts de l'entitat per adaptar-los a la Llei 4l2OO8, del llibre tercer del Codi Civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurldiques.

Les finalitats de la Federació segons consta en l'article 5 dels seus Estatuts són:

,1,2

a)
b)

c)
d)

3a)
E+iÉ+)

E#i
ED

Foment i defensa de l'autonomia dels municipis i altres entitats locals.
Representació dels ¡nteressos genérics de les col'lectivitats locals davant
les instáncies polítiques, jurisdiccionals i administratives.
Promoció d'estudis sobre problemes i qüestions municipals.
Difusió del coneixement de les institucions municipals, encoratjant la
participació dels ciutadans.

Activitat de la Federació
acord amb l'article 6 dels Estatuts, per a la realització de les finalitats

esmentades, la Federació:

Estableix les estructures organitzatives pertinents.
Facilita l'intercanvi d'informació sobre temes locals.
Constitueix serveis d'assessorament per als seus membres.
Organitza reunions, seminaris i congressos.
Participa en reunions o sessions.
Es dirigeix als poders públics i intervé, amb carácter consultiu, si s'escau,
en la formulació dels projectes oficials que es refereixen a les autonomies
locals.

Via La¡etana, 33, 6é 1a 08003 Barcelona NlFi GO4797771
Tel. 93 310 44 04 www.Í¡¡c.cal
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Promou publicacions.
Realitza qualsevol altra activitat permesa per les lleis.

2.1 lmatqe f¡del

El Secretari General, sota la direcció del President del Comité Executiu de la
Federació, ha preparat els comptes anuals que hauran de ser formulats pel
Comité Executiu i sotmesos a l'aprovació, si s'escau, de l'Assemblea General,
juntament amb la liquidació dels pressupostos, el pressupost i la memória
d'activitats.

Els comptes anuals, en model abreujat, han estat elaborats a partir dels registres
comptables, amb la finalitat de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera idel resultat de les seves operacions, segons els principis i
práctiques previstes en la normativa vigent.

D'una altra banda, I'FMC ha encarregat la realització d'una auditoria financera
voluntária dels comptes anuals de la Federació, corresponénts a l'exercici tancat a
31 de desembre de 2015.

Els comptes anuals estan formats pel Balang Abreujat, el Compte de Resultats
Abreujat, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net abreujat (ECPN) i aquesta
Memória Abreujada, formant-ne una unitat. L'exercici a qué fan referéncia aquests
Comptes Anuals Abreujats, corresponen al perfode comprés entre l'1 de gener de
2015 iel 31 de desembre de 2015.

L'entitat té aprovat un Programa de Compliance, en l'acord d'aprovació del qual,
de data 27 de novembre de 2015, s'especifica que mentre no s'aprovi una
modificació dels Estatuts de l'entitat, el Comité Executiu, com a órgan de
supervisió i control, assigna al Secretari General de l'entitat la funció de
"compliance officer".

2.2 Principis comptables
canvis introduits per la Llei 1612007 , de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la

mercantil en matéria comptable per a la seva harmonització
amb base a la normativa de la Unió Europea que van portar a

d'un nou Pla general de comptabilitat mitjangant el Reial decret
1412007, de l6 de novembre i, simultániament icom a norma complementária,

es va aprovar el pla general de comptabilitat de petites i mitjanes
mitjangant el Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre.

ots aquests canvis introduils en la normativa mercantil icomptable espanyola
així com els procedents de les noves competéncies assumides per la Generalitat
de Catalunya en matéria d'associacions van fer necessária l'aprovació d'un nou
Pla de comptabilitat per a les associacions i les fundacions, que es va fer
mitjangant el Decret 25912008, de 23 de desembre, amb l'objecte d'incorporar els
nous criteris establerts per la normativa vigent.

s)
h)

2.

Via Laietana,33.6é 1a 08003 Barcelooa NIF: G0a797771
Tel. 93 310 44 04 w\ivw.f¡¡c.cat
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En el Decret 1't0/1996, de 2 d'abril, que regula el régim de les organitzacions
associatives dels ens locals de Catalunya, s'estableix que els comptes i la
comptabilitat s'han d'elaborar d'acord amb la normativa de les associacions.

La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurfdiques, en el seu Títol ll defineix el marc jurídic aplicable a les
Associacions.

El pla de comptabilitat aprovat pel Decret 25912008, de 23 de desembre és
aplicable per a totes les fundacions i per a totes les associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Gatalunya que tinguin l'obligació de formular
comptes anuals

Aixl, els principis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per la
Federació són els establerts per la legislació vigent atenent, doncs, el Decret
259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprová el Pla de comptabilitat de les
fundacions iles associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya i pel Decret 12512010, de 14 de setembre, que modifica el Pla de
comptabilitat aprovat per l'esmentat Decret 259/2008. Aixf mateix es significa que
el pressupost de l'entitat per al 2015, en concordanga amb les Normes generals
de funcionament administratiu i control de I'FMC, contempla un seguit de
consideracions prévies sobre el marc legislatiu, estructura del pressupost, entorn,
conjuntura i objectius pressupostaris els quals ens remetem en aquest apartat.
2,3 Comparació de la informació
De conformitat amb el Decret 25912008 de 23 de desembre, d'aprovació del Pla
de comptabilitat, en la seva obligació establerta a la norma 4a d'elaboració dels
comptes anuals, a més de la informació quantitativa referida a I'exercici al qual
corresponen aquests comptes anuals, es presenten també els imports referits a
l'exercici anterior, del que s'ofereix informació comparativa.
La Federació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Abreujat, ja que
acompleix les condicions necessáries per a ser classificada com a entitat de
dimensió mitjana.

2.4 Aqruoació de partides
No s'han agrupat elements del Balang de Situació ni del Compte de Resultats ni a

de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures
en els Models formals aplicats.

Elements recollits en diverses partides
s'han separat elements del Balang Abreujat de manera diferent a les

establertes en els Models formals aplicats.

2.6 Canvis en criteris comptables
No hi ha hagut canvis de criteris comptables respecte a I'exercici anterior.
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS
El Comité Executiu proposará a l'Assemblea, I'aprovació del resultat de l'exercici
2015, així com de la seva gestió i, per tant, de la corresponent liquidació
pressupostária.

No procedeix el repartiment de l'excedent final doncs l'any 2015 el resultat de
I'exercici ha estat de -36.592,58 euros i és el l'Assemblea General qui en decidirá
formalment el seu destí o aplicació.

El Comité Executiu proposará a I'Assemblea General l'aplicació d'aquest
excedent de la manera següent:

2015 2014
Bases de repartiment lmports lmports
Excedent de I'exerc¡ci (pos¡t¡u o negat¡u) -36.592,58 -63.253.22
Total base de repartiment = Total aplicacló -36.592,58 -63,253,22
Aplicació a lm port lmport
Excedents negatius d'exerc¡cis anteriors -36.592,58 -63.253,22
Total aplicació -36.592,58 -63.253,22

4. NORMES DE REGISTRE !VALORACIÓ
Les normes i criteris comptables de registre i valoració que s'apliquen són les
establertes en la normativa v¡gent, esmentada en la Nota 2.2.
A continuació se'n fa el detall:
4.1 lmmobilitzatintanqible
Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i producció i,
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons escaigui, la seva
corresponent amortització acumulada i les pérdues per deteriorament que hagin
experimentat.

'entitat reconeix qualsevol pérdua que hagi pogut produir-se en el valor reg¡strat
aquests actius amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al

de les pérdues per deteriorament i, si és necessari de les
de les pérdues per deteriorament, quan calgui, de les reversions

en exercicis anteriors són sim¡lars als aplicats per als actius mater¡als.

costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes
informátics básics en la gestió de la societat es registren en I'epfgraf "Aplicacions
informátiques" del Balang de situació.
Els costos de manten¡ment dels sistemes informátics es registren a cárrec del
compte de resultats de l'exercici en qué es produeixen.

V¡a La¡elana,33,66 1a 08003 Bárcalona NIF: G08797771
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Una vegada realitzades les comprovacions oportunes, no s'ha realitzat cap
conecció valorativa per deteriorament en les aplicacions informátiques.

Els coeficients d'amortització aplicats sobre els grups d'elements de I'immobilitzat
intangible, durant l'any 2015 i 2014, i homogenis amb els d'exercicis anteriors han
estat els següents:

Descripció
Aplicacions informátiques

% Amortització
25Yo

4,2 Béns inteqrants de! patrimoni cultural
No n'hi ha.

4.3 lmmobiliEatmaterial
Capitalització

Els béns compresos en l'immobilitzat material són valorats pel seu cost, ja sigui
aquest el preu d'adquisició o el cost de producció.

El preu d'adquisició inclou, a més de l'import facturat pel venedor després de
deduir qualsevol descompte en el preu, totes les despeses addicionals i

directament relacionades que s'han produi't fins a la seva posada en condicions
de funcionament, inclosa la ubicació en el lloc i qualsevol altra condició necessária
perqué pugui operar de la manera prevista, entre d'altres: despeses d'explanació i

enderroc, transport, drets aranzelaris, assegurances, instal.lació, muntatge i altres
similars.

Tanmateix, els béns procedents de donacions, en cas d'haver-n'hi, es valorarien
per una estimació del seu valor raonable en el moment de la donació.
Els deutes per compra d'immobilitzat es valoren d'acord amb alló disposat en la
norma relativa a instruments financers.

canvis que es poguessin originar en el valor residual, la vida útil i el métode
amortització d'un actiu, es comptabilitzarien com a canvis en les estimacions

llevat que es kacti d'un error.
E6
f;ñmortiEaciótt

L'amortització d'aquest actius comenga quan els actius estan preparats per a l'ús
per al qual van ser projectats.

L'amortització es calcula, apl¡cant el métode lineal, sobre el cost d'adquisició dels
actius menys el seu valor residual, entenent que els terrenys sobre els quals
s'assenten els edificis ialtres construccions tenen una vida útil indefinida ique,
per tant, no s'amortitzen.

Via LaietaDa,33.6é 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
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Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen
amb contrapartida en el Compte de Pérdues i Guanys i, básicament, equivalen als
percentatges d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada.

Al tancament de l'exercici, l'entitat avalua si hi hagut deteriorament en algun
immobilitzat material i si és així, estima el seu import recuperable i fa les
correccions valoratives que corresponguin.

Quan es produeixen correccions valoratives per deteriorament, s'ajusten les
amortitzacions dels exercicis següents de l'immobilitzat deteriorat, tenint en
compte el nou valor comptable. Es procedeix de la mateixa forma en cas de
reversió de les mateixes.

Els coeficients d'amortització aplicats sobre els grups d'elements de l'immobilitzat
material, durant I'any 2015 i 2014, i homogenis amb els d'exercicis anteriors han
estat els següents:

Descripció
Mobiliari i estris
lnstal lacions
Equips proés d'informació

o/o Amortifzació
1Oo/o
'loo/o
25o/o

1,4 lnvercionsimmobiliáries

No n'hi ha.

4.5 Anendaments

Els arrendaments en els que el contracte transfereix a Ia Federació
tots els riscos i beneficis inherents a la prop¡etat dels actius es

com arrendaments financers i, en cas contrari, es classifiquen com
operatius. Tots els arrendaments de qué disposa la Federació són

Eó
Élés quotes derivades dels arrendaments operat¡us, netes dels incentius rebuts, es
Seconeixen com a despesa de forma lineal durant el termini de I'arrendament,

excepte que resulti més representativa una altra base sistemática de repartiment
per reflectir més adequadament el patró temporal dels beneficis de l'arrendament.

Les despeses d'arrendaments operatius incorreguts durant l'exercici es carreguen
al compte de pérdues i guanys.

Via Laietara,33,6é 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
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4,6 Permutes

No n'hi ha.

4.7 Actius financers i passius financers

4.7.1 . Actius financers.

Classificació i separació d'instru ments financers

Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement
inicial com un actiu financer, un passiu financer o un instrument de patrimoni, de
confonnitat amb el fons económic de l'acord contractual i amb les definicions
d'actiu financer, passiu financer o d'instrument de patrimoni.

La valoració dels actius i passius flnancers es regeix per I'establert en les normes
9a i 10a de les normes de registre i valoració per a les entitats de dimensió
mitjana i de dimensió redulda, del Pla de Comptabilitat de Fundacions i

Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

A efectes de la seva valoració, els instruments financers es classifiquen en les
categories d'actius ipassius financers mantinguts per negociar, actius ipassius
financers a valor raonable amb canvis en la compte de resultats, préstecs i
partides a cobrar, inversions mantingudes fins al venciment, ¡ actius financers
disponibles per la venta. La classificació en les categories anteriors s'efectua
atenent a les caracterfstiques del instrument i a les intenc¡ons de la Direcció en el
moment del seu reconeixement inicial.

Préstecs i partides a cobrar

Els préstecs i les partides a cobrar es composen de crédits per operacions
comercials i crédits per operacions no comercials amb cobraments fixes o

E determ¡nables que no cotitzen en un mercat actiu diferent d'aquells classificats en
p 3lkes categories d'actius financers. Aquests actius es reconeixen inicialment pel
*lgu valor raonable, incloent els costos de transacció inconeguts i es valoren
§ frsteriorment al cost amortitzat, utilitzant el métode del tipus d'interés efectiu.
tsd
§ño oOstant, els actius financers que no tinguin tipus d'interés establert, l'import
üvenci o s'esperi rebre en el curt termini, i l'efecte d'actualitzar no sigui significatiu,

es valoren pel seu valor nominal.

Deteriorament del valor dels actius financers

Un actiu financer o grup d'actius financers está deteriorat i s'ha produit una
pérdua per deter¡orament, si existeix evidéncia del deteriorament com a resultat
d'un o més fets que han ocorregut després del reconeixement inicial de I'actiu i
aquests fets causants de la pérdua tenen un ¡mpacte sobre els fluxos d'efectiu

Via Laiétana,33,6é'1a 08003 Barcelons NIF: G08797771
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futurs estimats de l'actiu o grup d'actius financers, que poden ser estimats amb
fiabilitat.

La FEDERACIÓ comptabiliEa provisions per deteriorament com insolvéncies les
quanties no cobrades tres anys després de I'any en qué es va emetre la factura
inicial o la seva rectificació.

També es considerará insolvents, malgrat no hagin transconegut els tres anys, els
c¿rsos en els quals existeixi constáncia raonada o indicis suficients que permetin
preveure l'impagament de les quanties pendents.

4.7.2. Passius financers.

Passius financers

Els passius financers, incloent els creditors comercials i altres comptes a pagar,
que no es classifiquen com mantinguts per negociar o com a passius f¡nancers a
valor raonable amb canvis en Ia compte de resultats, es reconeixen inicialment pel
seu valor raonable, menys, en el seu cas, els costos de transacció que són
directament atribuibles a l'emissió dels mateixos. Amb posterioritat al
reconeixement inicial, els passius classificats sota aquesta categoria es valoren a
cost amortitzat utilitzant el métode del tipus d'interés efectiu.

No obstant, els passius financers que no tinguin un tipus d'interés establert,
I'import venci o s'esperi rebre en el curt termini, i I'efecte d'actualitzar no sigui
significatiu, es valoren pel seu valor nom¡nal.
Baixa i modiftcació de passlus financers

La FEDERACIÓ dóna de baixa un passiu financer o una part del mateix quan ha
complert amb la obligació continguda en el passiu o bé está legalment dispensada
de la responsabilitat fonamental continguda en el passiu ja sigui en virtul d'un

judicial o pel creditor.

Existéncies

Les existéncies estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si
necessiten un període de temps superior a l'any per estar en condicions de ser
venudes, s'inclou en aquest valor les despeses financeres oportunes.

Coreccions valoratives per deteriorament

La Societat ha realitzat una avaluació del valor net realitzable de les existéncies al
final de I'exercici, considerant que no és necessari dotar cap pérdua per
deteriorament.

Via La¡elana,33,6é 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
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Capitalització de despeses financeres

No s'han capitalitzat despeses financeres en relació a les existéncies que figuren
en el Balang de I'empresa.

4.9 lmpostos sobrc beneficis

A la FEDERACIÓ l¡ és d'aplicació el Régim d'Ent¡tats Parcialment Exemptes, en
reunir tots els requisits exigits a l'article 109 de la Llei 27t2014, de 27 de
novembre, de l'lmpost sobre Societats i el (Reglament) Reial Decret 634/201S, de
10 de juliol.

Criteris de reqistre

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per
impost sobre beneficis de l'exercici, així com per I'efecte de les variacions dels
act¡us i passius per impostos anticipats, diferits i crédits fiscals.

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjangant la suma
de I'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base
imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment són
admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i
crédits fiscals, tant per bases imposables negalives com per deduccions.

Valoració d'actius i passius per impost diferit

No s'han comptabiliEat actius ni passius per impostos diferits.

4.10 lnqressos i despeses

La imputació d'ingressos i despeses es fa en el moment en qué es produeix el
corrent real, amb independéncia del moment en
monetari o financer que se'n deriva. Així mateix,

qué es produeix el corrent
es distingeix en ingressos i

el resultat de la
percentatge de

d'explotació i financers.

ingressos procedents de la prestació de serveis per I'activitat de l'entitat es
pel valor raonable de la contrapartida rebuda, que és el preu acordat.Eé<uJ.E E'

.6-Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quanl¡¡-^--^^^:rtransacció es pot estimar amb fiabilitat, considerant-hi el
realització del servei en la data de tancament de l'exercici.
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4,11 Provisions i contlnqéncies

Les provisions es reconeixen quan la FEDERACIÓ té una obligac¡ó present, ¡a
sigui legal, contractual, implícita o tácita, com a resultat d'un fet passat; és
probable que existeixi una sortida de recursos que incorporen beneficis
económics futurs per cancel.lar tal obligació; i es pot realitzar una estimació fiable
de l'import de l'obligació.

Els imports reconeguts en el balang de situació corresponen a la millor estimació
a la data de tancament dels pagaments necessaris per cancel'lar l'obligació
present, una vegada considerats els riscos i incerteses relacionats amb la provisió
i, quan resulti significatiu, l'efecte financer produit pel descompte, sempre que es
pugui determinar amb fiabilitat els desemborsaments que es van a efectuar en
cada període. El tipus de descompte es determina abans d'impostos, considerant
el valor temporal del diner, així com els riscos especffics que no han estat
considerats en els fluxos futurs relacionats amb la provisió.

L'efecte financer de les provisions es reconeix com a despesa flnancera en el
compte de resultats.

La provisió es reverteix contra resultats quan no és probable que existeixi una
sortida de recursios per cancel.lar la obligació.

No hi ha altres contingéncies que hagin de ser informades en aquesta memória.

4.12 Elements oatrimonialg de naturalesa mediambiental

No se'n tenen.

4.13 Prestacions al perconal

Les despeses de personal inclouen tots els havers ¡ les obligacions d'ordre social
o voluntáries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions

pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades.

compte inclou a l'apartat 19.2. la taula retributiva de tot el personal de

Subvencions, donacions i lleqats

En aquesta partida es recullen les subvencions oficials a les activitats rebudes
d'entitats públiques, i les donacions rebudes d'ent¡tats públiques i privades.

Les subvencions, donacions i llegats es reconeixen segons el carácter amb que
han estat concedides:

I
t4
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No reinteorables
Sempre que existeix un acord individualiEat de concessió de la subvenció,
donació o llegat a favor de l'entitat, s'hagin complert les condicions
establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la
recepció de la subvenció, donació i llegat.

Es registren inicialment, amb carác.ter general, com a ingressos
d¡rectament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de
pérdues i guanys en funció de la finalÍtat per a la qual han estat
concedides.

Reinteorables
Quan no compleixin la definició de no reintegrables.
Es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no
reintegrables.
Un cop adquirida la condició de no reintegrable, la imputació a resultats
s'efectua atenent a la seva finalitat.

Subvencions. donacions i lleoats per a les activitats
S'imputen com a ingressos de l'exercici en qué es concedeixen.

Subvencions. donacions i lleoats de caoital
S'imputen en el compte de resultats com a ingressos de l,exercici en
proporció a la dotació a l'amortització efectuada en aquest període per als
béns que s'hi ha adquirit o quan es produeix la seva alienació, corree¡ió
valorativa per deteriorament o baixa en el balang.

- Sllbvencions. donacions i lleqats rebuts per f¡nancar despeses especffiques
S'imputen com a ingrés en el mateix exercici en qué éi méñten-tes
despeses que estan f¡nangant.

4,15 Transaccions entre oarts vincutades

Les transaccions entre la Federació ialtres parts amb qui tingui vinculació, són
: comptabilitzades pel preu raonable dels béns o serveis objecte de transacció.

Viá I aielans, 33,6é ¡a 08003 Barcelona NIF: G08797771
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5, IMMOBILITZATMATERIAL

El següent quadre mostra tant els
material a 31.12.15, com el detall
durant l'any 2015 iel seu acumulat:

moviments i composició de l'lmmobilitzat
de les dotacions d'amortització efectuades

Amort¡tzacions
A.A. d'eltres instal. lacions 648.783,67 0,00 -25.687.96 67 4.471 ,63
A.A. de mob¡liari 14.391 .23 0,00 -2.574.69 16.965.92
A.A. d'equiDs oroc. informació 458.195.60 0,00 -7 .947 .12 466.142,72
Total L121.370,50 0,00 -36.209,77 1.157.580,27
Valor not comptable 81.412,10 0,00 36.209,77 45.202,33

Durant l'exercici no s'han reconegut ni revertit correccions valoratives
deterioració signiflcatives per a cap immobilitzat material individual.

La mateixa informació per a l'any 2014 és la següent:

Elem€nt Saldo ln¡cial Entrades Sortides Saldo final
Altres instal.lacions i utillatoe 684.763.30 3.145.23 0,00 687.908.53
Mobiliari 26.628.80 5.762,40 0.00 32.391.20
Equips process.informació 480.937,81 1.545.06 0.00 482.482.87
Total 1.192.329,91 10.452,69 0,00 1.202.782,60

'import total del bens de I'immobilitzat material totalment amortitzats a 31 de
desembre de 2015 ascendeix a 828.929,92 euros.

La Federació de Municipis de Calalunya durant I'exerc¡ci 201S no té immobles
classificats com a inversions immobiliáries.

per

6.

Via Laieiana,3¡¡,6¿ ln 08003 Barcelona Nlt: G087977/1
Tel. 93 310 44 (X w*w.fmc.c8l

Element Saldo lnicial Entrades Sortides Saldo final

Altres instal.lacions i utillatoe 687.908.53 0,00 0,00 687.908.53
lvlo biliari 32.391,20 0.00 0.00 32.391,20
Equ¡ps proc. .informació 482.482.87 0,00 0,00 482.482.87
Total 1.202.782,60 0,00 0,00 1.202.782,60
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7, BENS DELPATRTMONICULTURAL

No se'n tenen.

8. IMMOBILITZATINTANGIBLE

La composició d'aquest capltol a 31.12.15, aixf com les variacions incorporades
durant I'exercici són les següents:

Per al2014,la composició i variació de l'immobilitzat intangible va ser:

L'import total del bens de l'immobiliEat intangible totalment amortitzats a 31 de

de tipus operatiu, pel lloguer de l'immoble on té situada la seva seu, per places
d'aparcament i pel domini web.

L'import total de les despeses per aquest tipus d'arrendament és de 151.058,75
euros. L'any anterior, l'import va ser de 164.958,09 euros.

V¡a La¡etsna,33,6¿ 1a 08003 Barcelona Nlf: G08797771
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lmmobillEat lntangible

Element Saldo ln¡c¡al Entrades Sortides Saldo final
Aplicacions informát¡ques 209.650.71 0.00 0,00 209.650,71
Total 209.650,71 0,00 0,00 209.650,71

Amortitzacions
A.A. d'aplicacions ¡nformát¡ques 194.622.46 0.00 -6.0't4.75 200.637,21
Total 194.622,46 0.00 -6.014.75 200.637,21
Valor net comptable 15.028,25 0,00 6.014,75 9.0't 3,50

Element Saldo lnicial Entrades Sortides Saldo final

Aplicacions informátiques 209.650,7't 0,00 0,00 209.650,71
Total 209.650,71 0,00 0,00 209.650,71

Amortitzacions
A.A. d'aplicacions informátiques 185.603.53 0,00 -9.018.93 194.622.46
Total 185.603.53 0,00 -9.018,93 194.622,46
Valor net comptable 24.047,18 0,00 9.0't 8,93 '15.028.25

, flesembre de 2015 ascendeix a 178.954,99 euros.I!]á2<tia
\Fd ARRENoAMENTs ¡ALTRES opERActoNs DE NATURALEsA stMlLAR
Itf d
E§o, ,'n" esmentat en la nota 4.5, la Federació només té subscrits arrendaments
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10. ACTIUS FINANCERS

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius flnancers establertes en
la norma de registre i valoració novena del PGC, excepte les inversions en el
patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades és el següent:

Actius Flnancors a Curt Termln¡

Classes
Cateoories

Crédits / Derivats / Altres

Ex.2015 Ex.2014
Ac{u3 ñnencoE a coat amort¡E¡t

- Dipósits a termini ( vegeu nota 21)
- Partides a cobrar
- E ectiu ¡ altres ect.lfqu¡ds equivalents

1.000.000,00
1.193.984,76
1.167.891.66

1.000.000,00
I .215.167,79
1.416.536,53

Actlus flnancers manllnsuta por negoclar
Actlua flnancera a co8t

Total 3.361.876,42 3.631.704,32

El detall de les partides a cobrar a curt termini (amb les dades comparatives de
l'any anterior) és el següent:

Saldo a
o'|101t2015 Augments Dlsmlnucions Saldo a

31nz2015
Usuaris 1.215.167 ,79 2.339.942,09 -2.364.985.24 1.190.124.64
Usuaris. dubtós cobrament 730.627.30 268.447.18 0.00 997.074,48
Provisió insolvénc¡es -730.627.30 -266.477,18 0.00 -997.104.48
Total 1.215.167,79 2.339.912,09 -2.364.985,24 1.190.094.64

Altres informacions:

- L'Entitat no té compromisos ferms de compra significatius d'actius financers ni
de venda.- L'Entitat no afronta litigis ni embargaments que afectin de manera significativat

¿i
3. els actius financers.§á els actius f
$§er oi.ponibte_ de tresoreria que té l'entitat a data 3111212015 ascendeix a

qual es composa de'1.568,70 € de caixa, 1.166.322,96 € en
Q-<trt ut§p(,f lJte uE
3Et.toz.egt,o6 €, et

§ comptes corrents.

El disponible de
1.416.536,53 €, el
comptes corrents.

tresoreria que tenia l'entitat a
qual es composava de 322,56

3111212014 ascendia a
caixa, 1.416.213,97€ en

data
€de

Via Laietana, 3:¡, tli la 08003 Ba¡celona NIF: G0879777'l
Tel. 93 3 I 0 44 04 www.lmc.cat

Página 25136



(a
FTOE8ACÓ fE MU\¡ICIHS

DT CA'TAUN¡XA

1I. PASSIUS FINANCERS

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers establertes
en la norma de registre i valoració desena del PGC és el següent:

Clásses

Cateqories

Passius F, a curt tormlnl

Derivats/Altres

Ex.2015 Ex.2014

Passius f¡nancers a cosl amortitzat 213.527 ,3s 499.011,93

Passius financers mant¡nquts per negociar

Total 2',t3.527,35 499.011,93

El detall dels passius financers a curt termini, corresponent a "Derivats/Altres" és
el següent (amb les dades comparatives del 2014):

3'l t1212015 31t1212014
Proveidors 24.766.57 43.408.35
Creditors oer orestacions de serve¡s 73.984,98 329.376,81
Personal (remuneracions Dendents de Daqament) 42.623,87 42.357 ,99
Altres deutes amb les Admin¡strac¡ons Públiques 72.151,93 83.868.78
Total 213.527.35 499.011.93

Altres informacions:

- L'Entitat no té disposades lfnies de descompte.
- L'Entitat no té pólisses de crédit concedides a 31-12-15 ni a 31-12-14.
- L'Entitat no té deutes amb garantia real.

Al tancament de l'exercici figuren com " Altres deutes a curt termini" per import de
135.895,12€ els dipósits i ingressos efectuats per diversos alcaldes i alcaldesses com

E conseqüéncia del procediment judicial sobre el que I'Audiéncia de Barcelona va
! ÉSoHre favorablement a les pretensions de l'entitat mitjangant interlocutória de data
l3§Oe ."rC de 2015 i el Tribunal Suprem mitjangant senténcia de data 5 de febrer de
edt0 na declarat fermesa. Sobre la base d'aquestes resolucions judicials, I'entitat

§rftia ets trámits procedimentals de devolució d'aquestes quantitats.

B*

11,1 tnformació sobre els ajornaments de pagament a proveidors.
Disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei l5/2010, de 5
de juliol.

En relació amb els ajornaments de pagament a proveidors en operacions
comercials, la Federació n'informa d'acord amb la disposició addicional tercera de
la Llei 1512010, de 5 de juliol, de modificació de Ia Llei 312004, de 29 de

Via Laietana,33,6é la 08003 Barcelona NIF: G08797?7'l
Tel. 93 310 44 04 www.frnc.cat
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desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials i ho fa en la manera que estableix la Resolució de 29 de
gener de 2016, de l'lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

D'acord amb la Resolució de 29 de gener de 2016, de I'lnstituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, sobre la información a inco¡porar en la memoria de las
cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales, la informació en relació amb el perfode mitjá de
pagament a proveidors en operacions comercials, s'adjunta en el següent quadre:

Perfode mitiá de pagament a proveldors
segons Res. 29 de gener de 2016

2013 2014 2015
167,70 172,11 80,03

Val a dir no obstant que el perfode de referéncia de pagamenl als proveidors
habituals es s¡tua en 30 dies aproximadament des de la data de registre de la
factu ra.

12. FONS PROPIS

La composició d'aquest capítol al 31 de desembre de 2015, iles variacions
incorporades durant I'exercici són les descrites en el quadre següent:

El resultat de l'exercici obtingut en el present exercici ha estat de -36.592,58
euros.

La variació produiUa en el Fons Social durant l'exercici 2015 correspon a

86éTI3. SUBVENCIONS. DONACIONS ¡ LLEGATS
o

No hi ha subvencions, donacions i llegats amb caÉcter de capital.

Les subvencions i donacions rebudes per a la realització de les activitats de la
Federació són imputats en la mesura que es realitza l'activitat que financen. La
part no consumida ique suposará una despesa futura, s'imputa en el passiu
mentre es consideri que manté el carácter de reintegrable i será traspassada al
resultat de I'exercici que correspongui segons el grau de realització de l'activitat.

V¡á Laietana.33,6é la 08003 Barcelona NIF: G08797771
fel 93 3r0 44 04 www.fmc.cat

Concopta Saldo a
ún1nui Alteg Balxes Saldo a

31t12f201s

Fons dotacional 3.156.858,90 0.00 0,00 3.156.858,90

Excedent d'exercicis anteriors -63.253,22 -83.253,22 0,00 -121 .355,68

Excedent de l'exercici -63.253,22 -36.592,58 63.253,22 -36.592,58

TOTAL FONS PROPIS 3.035.503,22 99.845,80 63.253,22 2.998.910,64

Página 27136
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Durant el 2015, totes les subvencions rebudes són d'explotació i han estat
imputades al compte de resultats, en tenir carácter de no reintegrables i en estar
finalitzades les activitats que finangaven.

A continuació es detallen les subvencions a les activitats rebudes durant l'exercici,
juntament amb el comparatiu de l'any 2014:

2015 2014

ConceDte - Entitat atorqant
lmport
atorqat

lmport
atoroat

Min¡steri d'H¡senda i Administracions Públiques:
Pla de formac¡ó -AFEDAP- (1)/ -EAP 2014-

'131.675,00 200.358,75

Generalitat de Catalunya (Departament de
Governac¡ó): Formació ¡ assisténcia ens locals 300.000,00 300.000,00

TOTAL SUBVENCIONS A LES ACTIVITATS 431.675,00 500.358,75

(1) Un cop atorgada la subvenció per import de 185.150,00 euros, la FEDERACIÓ
va sol'licitar la modificació de l'import atorgat a 131.675,00 euros. Durant l'exercici
2015 ha justificat despesa per import de 125.196,59 euros.

La Federació, d'acord amb el Pla General Comptable, ha complert amb les
condicions assoc¡ades a les subvencions ia les activitats finangades. Les
activitats que han estat f¡nangades amb les subvencions es detallen en les
memóries:

1. Memória justificativa de les activitats de I'FMC per la qual es justifica la
subvenció de 300.000,00 euros- d'acord amb el Conveni signat l'1 de
setembre de 2015 entre el Departament de Governació i Relacions
lnstitucionals i 'FMC- a fi de col'laborar en les despeses d'activitats de
col'laboració, formació i assisténcia per al 2015.

2. Memória justificativa de les activitats realitzades en el marc de formació de
I'FMC, finangat amb l'aportació rebuda de l'Escola d'Administració Pública de

E Catalunya per a la Formació Contínua per a l'any 2015.

ájÉs memóries dels expedients corresponents com els documents justificatius
fifusentats davant de les administracions subvencionadores estan a disposició, en

ff.", format íntegre, a la Secretaria General de l'entitat.
Es
H
¡,l.

Via Laiet¡ná,«l,6é la 08003 Barcelona NIF: G08797771
fel. 93 3'10 44 04 www.rmc.cal
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14. SITUACó FISCAL

14.1

A l,entitat li resulta aplicable el régim fiscal previst al capítol XIV del títol Vll de la
Llei de l'lmpost sobre Societats, del Régim d'entitats parcialment exemptes,
aprovat per la Llei 2712014, de27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats.

D'acord amb la legislació vigent, les declaracions d'impostos no poden considerar-
se definitives fins que hagin estat objecte d'inspecció per les autoritats fiscals o
hagin sobrepassat un termini de prescripció de quatre anys. L'Ent¡tat considera
que ha practicat adequadament les liquidacions de tots els impostos i no espera
que, en el cas d'una eventual inspecció per part de les autoritats tributáries,
puguin posar-se de manifest passius addicionals d'aquesta naturalesa que afectin
aquests comptes anuals en el seu conjunt. Per tant, la Direcció de la Federació
estima que no existeixen contingéncies d'impostos significatius que poguessin
derivar-se de la revisió dels anys no prescrits.

f 4.2 Djfe¡enci@¡oran¡es
Durant I'exercici, no s'han produi't diferéncies temporánies.

14.3 Bases imposables neoaüves

Detall de les bases imposables neoatives

En el present exercici no existeixen bases imposables negatives pendents de
compen§ar.

Detall del compte de crédit fiscal per compensació de oérdues

lmoost sob¡t Beneficis

el present exercici no s'ha produi't cap moviment que afecti l'estat del compte
crédit fiscal per compensació de pérdues.

s
Íá.¿ ln""ntius fiscalssF
E3
ff Eetall situació dels incentius
a

Durant I'exercici no s'han aplicat incentius propis de I'exercici ni conesponents a
altres exercicis.

Detall del compte "Drets per deduccions i bonificacions"

En el present exercici no s'ha produi't cap moviment que afecti I'estat del compte
de "Drets per deduccions i bonificacions".

V¡a Laieiana,33,6,¿ la 08003 Barceloña NIF: G08797771
Tel. 93 310 44 04 www.fmc.cat
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14.5@
Correcció del tipus impositiu

L'entitat no ha procedit a la comptabiliEació de canvis en l'efecte impositiu per no
estimar variable el tipus de gravamen que afectará als actius per diferéncies
temporánies deduibles, passius per diferéncies temporánies imposables i crédits
fiscals derivats de bases imposables negatives.

Reserves especials

El compte de reserves especials no ha experimentat cap moviment durant
l'exercici, essent el saldo inicial i final d'aquesta de 0,00 euros.

15. INGRESSOS I DESPESES

No hi ha despeses d'administració del patrimoni de la Federació, ni partides
corresponents a ajuts monetaris derivats del compliment de les finalitats de la
mateixa.

Aorovisionaments

La partida d'aprovisionaments reflectida en
desglossada de la següent manera:

el Compte de Resultats queda

La partida 7 del compte de resultats "Despeses de personal' (amb el comparatiu
2014) es desglossa de la manera següent:

L'¡mport obtingut com a ingressos d'explotació, ha estat de 2.330.503,35 euros (al
2014 va ser de 2.379.059,67 euros) que inclou els ingressos per quotes,
prestacions de serveis, seminaris, publicacions i les subvencions rebudes per a
les activitats.

Via Laietana,33.6é 1a 0&Xr3 Bsrcolona NIF: G08797771
Tel. 93 310 44 04 www.fmc.cat

Descripció lmoorl a 31112115 lmooft a 31112114
Comores de béns destinats a les activitats 96.599,1 3 88.156.92
Treballs realitzats per altres entitats 49.846.12 50.355,37
Consum total 146,45.25 138.512,29
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En el quadre següent es mostra el detall dels diferents ingressos de l'Entitat, amb
les dades comparatives de l'any anterion

Permuta de béns monetaris i serveis

No s'han realitzat vendes de béns i prestació de serveis produl'ts per permuta de
béns no monetaris i serveis.

16.

17.

A 31 de desembre de 2015 i 2014 l'Entitat no
termini i no té compromeses garanties amb
contingéncia coneguda.

ha realitzat cap provisió a llarg
tercers, ni altres passius de

El fons social té un valor de 3.156.858,90 euros (mateix import a 31 de desembre
de l'exercici anterior) i está destinat a l'acompliment de les finalitats de la
Federació.

EIs excedents que s'obtenen són destinats totalment a l'activitat de la Federació i

aquells que no s'hi destinen, incrementen la dotació patr¡mon¡al o les reserves.

18. FETS POSTERIORSALTANCAMENT

L'Audiéncia de Barcelona mitjangant interlocutória de 12 de marq de 2015 va
concloure de forma indubitada sobre el carácter privat dels fons de l'entitat i la
seva subjecció al dret privat. El Tribunal Suprem, mitjangant senténcia de 5 de
febrer de 2016 va acordar la no admissió de la cassació contra la refer¡da
interlocutória, havent esdevingut ferma aquesta resolució judicial a tots els efectes
legals. El Comité Execut¡u va prendre raó d'ambdues resolucions judicials en
sessió de data 16 de marg de 2016.

No s'ha produil cap aftra fet a posterioritat al tancament de l'exercici que afecti als
comptes anuals.

V¡a Laielana, 33.6¿ la 08003 Barcelona NIF: G08797771
Tel. 93 3lO 44 04 www.fmc.cat

lng.serveis diversos (seminaris, publicacions,
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noressos de les activitats 2.218.091,83

1.786.520.68
t.273.047.87

ruotes .773.035.27

Devolució i raDDels -103,85 -346.'15

Subvencions 431.675,00 500.358,75
Altres lnqressos d'explotac¡ó 112,41't,52 106.011,80

111 .542,21 105.481,25

lno ressos exceDcionals 869,31 530.55
noresaos financefs 6.087,39 26,431,'

Total lnqressos 2.336.590,74 2.405.490,79
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19. OPERACIONS AMB PARTS V¡NCULADES

19.1 Transaccions entre oarts vinculades
Les transaccions entre parts vinculades es comptabilitzen d'acord amb les normes
generals.

En el moment inicial els elements objecte de la transacció es comptabilitzen en
carácter general pel preu acordat, si eguival al seu valor raonable. En el cas que
el preu acordat en una operació difereixi del seu valor raonable, la diferéncia es
registra atenent a Ia realitat económica de I'operació.

Pel que fa a la valoració posterior, es realitza d'acord amb el previst en els
corresponents comptes.

19.2

En execució de l'acord de l'Assemblea General, de 31 d'octubre de 2012 de
reforma dels estatuts de l'entitat, els membres de l'Assemblea General, del
Consell Nacional i del Comité Executiu no perceben cap retribució per l'exercici
del seu cárrec; per tant, el desenvolupament de les seves funcions és
essencialment gratui't. Tampoc hi ha cap membre del Comité Executiu que realitzi
funcions de direcció o geréncia o hagi desenvolupat alguna activitat a I'FMC a
banda de les ordináries de pertinenga al Com¡té Executiu, les quals puguin ser
objecte de remuneració d'acord amb alló establert a l'apartat 2 de l'article 322-16,
de la Llei 4l2OO8, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurfdiques.

La retribució del Secretari General, a l'exercici 2015, ha estat de 97.512,20 euros.
Aquesta retribució no ha experimentat increment en els darrers cinc anys. La
despesa corresponent a l'exercici 2014 va ser de 105.106,70 euros que inclou la
liquidació per cessament de l'anterior Secretari General.

La taula retributiva del personal (16 persones) de la Federació per a I'exercici
2015 ha estat la següent:

Plantilla de personal Sou / b¡ut 2015

S6cretar¡ g€neral
S6fv9¡s económiG I adminbtrsdor
Serveis juldlcs / fomac¡ó
Serveis jurldic§
Adminbtrativa serve¡s secrelaria general
Adm¡nbtrac¡ó comunicació
coordinadora de combs¡ons
Coordinador té6ic / área combsions
Coordinador técn¡c / área ¡nstitucional
Coordinador t¿cnic / área ¡nstltuc¡onal
Coord¡nador tácnic / área lnslitudonal
¡'fea comun¡cackt / servei§ generals
AdmlnÉtrativa coñtbsions / s€qetaria geneml
Mministrativa formació
Mmlnlstfativa combs¡ons / son 6¡s g€narals
Mm¡nistrativa sefrels oenerals

97.512,20
66.998.70
57.067,86
50.263,00
40.638,54
45.919,58
40.638.54
39.174,54
36.409,39
36.409,39
36.,109,39
36.409,39
32.982,65
32.982,65
32.982,65
32.982,65

Via Laietsna,33,6é la 08003 Barcelona NIF: G087s7771
Tel. 93 31044 04 wvwv.fmc.cat
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El portal de transparéncia de l'entitat (htto:/A¡ww.fmc.cauportal transparencia)
contempla informació en detall d'aquesta taula.

20,1 Nombre mitiá de persones ocupades

El nombre mitjá de persones ocupades durant I'exercici, distribui't per categories i

génere ha estat el següent:

A final de l'exercici, les persones ocupades, distribult per categories i génere ha
estat el següent:

20.2 Canvis en l'órqan de Govern

El Comité Executiu está constitult pel president i un nombre variable de
vicepresidents i vocals. A data d'elaboració d'aquests comptes anuals, la
composició del Comité Executiu ha estat la seguent:

Via Laietana,33.6é la 08003 Barcelona NIF: G08797771
Tel. 93 310 44 04 www.fmc-cat

Administrador
Cap de gabinet de presidéncia
Serveis Jurfdics
Cap seNeis Secretaria General
Administració, publicacions i comunicació
Coordinadors técnics
Administrat¡us

Administrador
Cap de gab¡net de presidéncia
Serveis Jurldics
Cap serve¡s Secretaria General
Administrac¡ó, publ¡cac¡ons ¡ comunicac¡ó
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Noms Cognoms Cárrec
Xavier Amor ¡ Martfn President

Josep Félix Ballesteros Casanova Vicepresident
Laura Campos i Ferrer Vicepresident
Josep Salom Ges V¡cepresident

Antoni Massana i Ubach V¡cepresident

I 24 vocals

Correspon a l'Assemblea General la designació dels membres del Comité
Executiu i del Consell Nacional. Correspon al Comité Executiu designar el
Secretari General. L'Assemblea General celebrada en data de 23 d'octubre de
2015, va aprovar la renovació corporativa de I'entitat del qual en resulta el
president, els vicepres¡dents i els vocals del Comité Executiu.

El portal de transparéncia de I'FMC (http://www.fmc.caUportal-transparencia)
contempla l'actual organització de l'entitat, així com del personal directiu.

20.3 Altra informació

Per a la formulació d'aquests comptes anuals no s'ha pogut disposar de tota la
documentació original comptable de I'entitat perqué, malgrat les resolucions
judicials referenciades a I'apartat 18 d'aquests comptes, romanen en seu judicial
documents originals de la comptabilitat (anys 2011 i 20121 que no han estat a
l'abast en el moment de la formulació d'aquests comptes. A partir de la senténcia
del Tribunal Suprem l'entitat está en disposició de demanar la devolució d'aquests
documents perqué est¡gu¡n a cura de l'arxiu de l'entitat.

20.4 Auditoria de comptes

q,

=
=

ja ha estat comentat en la Nota 2.'t el Secretari General ha encarregat la
d'una auditoria voluntária dels comptes anuals de l'Entitat. L'auditoria

a I'exercici tancat a 3'l de desembre de 2015 ha estat realiEada per
REN AUDITORS BCN, S.L.P. i els seus honoraris, són de 5.520,00 €, sent

5.520,00 € pel 2014.

Altres empreses relacionades amb AUREN AUDITORS BCN, S'L.P. han facturat
a la Federació, durant l'exercic¡ 2015, un import de 17.659,00 € pels
honoraris en concepte d'assessorament fiscal, econÓmic i financer,
19.430,43 €pel2014.

seus
sent

V¡a Laielarra,33,6é 1a 08003 Barcelooa NIF: G0a797771
Tcl. 93 310 44 04 www.fmc.cál
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21, INFORME D'INVERSIONSTEMPORALS

La Federació és coneixedora de I'Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors pel qual s'aprova el Codi de
conducta de les entitats sense afany de lucre per a la realització d'inversions
temporals publicat al B.O.E. de 8 de gener de 2004.

A efectes d'aquest codi de conducta, es consideren valors mobiliaris i instruments
financers els compresos en I'article 2 de la Llei del Mercat de Valors i les
participacions en institucions d'inversió col'lectiva.

l¿ La Federació, a l'hora de seleccionar la real¡tzació d'inversions temporals, valora
fi 9n tots els casos la seguretat, la liquiditat i la rendibilitat que ofereixen les diverses
§ plternatives d'inversió, tenint cura que hi hagi equilibri entre aquests tres principis,
E $egons les condicions de mercat existents en el moment de la contractació.

burant l'exercici de 2015, la Federació ha realitzat una imposició a curt termini per
import 1.000.000,00 € a I'entitat Banc Sabadell (vegeu nota 10).

22. INFORi'IACIÓ SEGMENTADA

La totalitat dels ingressos prové de
Federació, comentades en la Nota 1 .

Barcelona, 31 de marg de 2016

la realització de les activitats própies de la

Serveis€conómics i Administrador

Via La¡elana,33,6é la 08003 Barcelona NIF: Go8797771
Tel. 93 310 44 04 wwwlmc.cat

§ñacio Soto Valle
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Executiu iel Secretari General de ta FTderació.

I'FRMES: Il^n n

A Barcelona, 31 de marg de 2016, resten formulats els Comptes Anuals (Balang
abreujat, Compte de Pérdues i Guanys abreujat, Estat abreujat de Canvis del
Patrimoni Net i Memória abreujada), de I'01/01/'15 al 31112115 de l'entitat
FEDERACIÓ DE MUNlclPlS DE CATALUNYA, numerals correlativament de l'1 al
36, donant la seva conformitat, mitjangant signatura, el President del Comité

President !el
SR/rGVlER
o¡tu.r.)se.laa

Executiu:
IMARTIN

38,1831.599 - D

SOTO VALLE
14.244.294 - A

V¡a Laietana,33.6é 1a o80o3 Barcelona NIF: G08797771
Iel. S3 310 44 04 www.fmc.cal
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lnforme de Gestió de I'FMC conesponent a I'exercici 2015

L Prloritats en l'acüvitat de I'FilC durant el 2015

L'activitat associativa de I'FMC durant l'any 2015 ve marcada, en primer lloc,
per la renovació dels cárrecs representatius a causa de la celebració de les

eleccions locals. La celebració de la 26a Assemblea General el 23 d'octubre ha

comportat l'elecció dels nous órgans de I'entitat. També, amb motiu de la
celebració de la X sessió plenária de la FEMP, en la qual I'FMC ha tingut una
participació significativa per propiciar els canvis en els seus órgans de
representac¡Ó. Aquesta activitat de caire orgánic-institucional que es produeix
cada quatre anys té la seva correspondéncia al pressupost, com l'ha tinguda la
participació de l'entitat en la Fira Municipália, que se celebra cada dos anys' a

la ciutat de Lleida.

A banda d'aquesta activitat, derivada de la renovac¡ó representativa dels
órgans de l'entitat, I'FMC ha dut a terme al llarg de l'exercici 2015 un seguit
d'accions que s'emmarcarien en els següents ámbits : el seguiment de les

iniciatives d'impacte normatiu- mediat i immediat- sobre els governs locals; les
accions a iniciatives que requereixen el posicionament de I'FMC; la millora
intema dels procediments i de la gestió pressupostária i organitzativa de
l'ent¡tat; els serveis d'assisténcia i formació i d'altres; i la transparéncia i bon
govem. Aquests eixos marquen les característ¡ques de I'activitat de l'entitat
durant l'any 2015 i, sistemat¡tzats a la memÓria, destil'len quatre grans prioritats
de I'actuació de l'any 2015:

¡ La definició de posicionament i adaptació del món Iocal en el
desplegament de I'LRSAL

L'activitat en aquest ámbit ha estat- i encara continua sent-ho- molt rellevant.
L'any 2014 va promoure, com sabeu, el conflicte en defensa de l'autonomia
local davant el Tribunal Constitucional amb motiu d'aquesta tercera gran

de la llei de bases del régim local. L'any 2015 ha estat el segon any en
de I'LRSAL i, en aquest sentit, I'FMC ha continuat treballant per preservar

Són un total de 18 accions i/o activitats empreses al voltant d'aquesta llei
aprovada l'any 2013 i, val a dir, que renovem un compromfs d'atenció preferent
al seguiment de l'aplicació d'aquesta reforma i a afavorir un nou canvi normatiu
que respecti l'autonomia local i satisfaci els interessos de les nostres
comun¡tats locals. Per aixó, des de la nostra entitat s'ha volgut continuar

1
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i sostenibilitat de I'administració local.
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aportant els instruments i eines mitjangant els qué es pugu¡ facilitar la gestió

diária dels governs locals; un exemple és l'acord de col'laboració amb el

Col.legi de Secretaris, lnterventors i Tresorers de Barcelona, en la redacció
estándard de la cláusula de garantia d'acord amb I'art. 57bis de la LBRL o
I'elaboració, per encárrec conjunt amb I'ACM, de l'informe sobre la participació
dels ens locals de Catalunya en els Tributs de l'Estat: Análisi del model i

propostes de millora, amb la seva redacció final del gener de 2016.

. lmpacte normatiu

El seguiment d'iniciatives normatives amb incidéncia en el món local que, com

sabeu, és un eix principal en els objectius estatutaris de la nostra entitat, ha

estat també una prioritat rellevant amb un total de '187 accions i/o activitats, del

conjunt de les quals és destacable la relativa al segu¡ment d'iniciatives
normatives del Govern, sotmeses a informe de la Comissió de Govern Local'
La memória contempla una relació detallada d'aquesta activitat de seguiment
normatiu, destacant el treball que I'FMC ha realitzat en relació a l'aplicació de
les diverses lleis de transparéncia, especificacions de I'RSAL en matéria de
sostenibilitat financera i amb la futura i eventual aprovació de la nova llei

reguladora dels governs locals catalans. Aquest any, la preparació de les

organitzacions locals en l'aplicació de la Llei de Simplificació administrativa
aprovada, amb una focalització centrada en l'entrada en funcionament de la
f¡nestreta ún¡ca empresarial. L'atenció sobre aquests aspectes d'interés local

s'ha desplegat, en el marc dels convenis signats amb la Generalitat de
Catalunya i d'altres entitats, en l'ámbit d'accions formatives o participaciÓ en
grups de treball encarregats d'afavorir un endinsament d'aquestes reformes
normatives els més eficag i eficient possible.

r Transparéncia i Bon Govern

Aquesta prioritat neix derivada de la nova gestió interna de I'FMC, peró sobretot
la necessitat legal d'adaptació dels ens locals a les diferents normatives de

transparéncia (la Llei estatal i la Llei catalana). També, en l'ámbit intern de la
nostra organització, continua el procés de modernització de les tasques de
l'entitat.

L'FMC ha continuat treballant aquest 2015 en les mesures adregades a millorar
els processos de gestió interna i la governanga de l'organització: l'aprovació de
les instruccions de contractació, I'aprovació de les normes generals de
funcionament intern i de control relatives a la gestió pressupostária, els
comptes anuals, la tresoreria i la comptabilitat de I'FMC, que ja es
comengar a aplicar l'any anterior. Es destacable en aquest ámbit
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desenvolupament i la consolidació dels procediments de millora en la gestió i

dels compromisos fixats per assegurar el control i la transparéncia en l'acció de
l'entitat. El portal de transparéncia en el funcionament de la nova web
corporativa, respon a aquest compromls. I també d'una forma significativa el

Prognma de Comptiance aprovat pel nou Comité Executiu, electe en data 23
d'octubre de 2015, sobre la base del document elaborat per l'anterior Comité
Executiu. Totes aquestes mesures estan adregades a implantar una
governanga de l'entitat basada en la transparéncia i l'austeritat'

El nombre d'accions i/o activitats vinculades a la transparéncia i bon govern ha

estat de 19, peró destaca, també, l'acció empresa per l'entitat en aquesta
aposta de millorar els processos de gestió interna.

r Serveis als associats

Bé, és el gruix més important des del punt de vista quantitatiu i es refereixen als
serveis d'¡nterés més singularitzats per als nostres associats. De fet, la

particular posic¡ó institucional i estatuária de I'FMC, la seva vocacló de servei
als membres i, per extensió al coniunt dels governs locals catalans, és una
prioritat constant de l'entitat, com ho demostra la xifra de les més de 2l'l
activitats quantificades en la memória anual d'aquest 2015. Els nostres estatuts
determinen que per al compliment de les seves finalitats de representació i

defensa dels ens locals, I'FMC ha de facilitar l'intercanvi d'informació sobre
temes locals, prestar serveis d'assessorament per als seus membres,
organitzar seminaris, sessions de formació i assisténcia técnica, promoure
publicacions d'interés locals, etc. Aquest mandat estatutari té un impacte
directe en les tasques de la Federació que també des del punt de vista de
projecció continuem en la línia de millorar- fem ressÓ de manera especial a
l'increment de comunicats i notes informatives als associats, la difusió continua
i de manera setmanal amb la newsletter- entre d'altres mitjans, així com a les
accions relatives a la promoció i difusió del coneixement, la resolució de dubtes
i consultes dels membres mitjangant l'avaluació d'informes, consultes i

publicacions.

ll. Presentació de la informació pressupostária

Per altra banda, s'ha presentat el pressupost per a l'any 2015 en compliment
de l'obligació prevista als Estatuts de l'entitat; un pressupost que s'ha elaborat
sobre la base de tres principis: transparéncia, economia i voluntat de servei als
ens locals de Catalunya. Transparéncia que bé reflectida amb una nova

Ma Laietana,33.6¿ la 08003 Barcelona NIF: G08797771
fel. 93 310 44 04 www.fnrc.cat
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presentació, adaptada amb r¡gor a la normativa comptable vigent, incorporant

una normativa de gestió i control; economia, amb un pressupost que recull una

reducció de més de 200 mil euros, centrats quas¡ exclusivament amb una

m¡noració de les despeses de personal; i voluntat de servei als ens locals de

catalunya, que es plasma en la consolidació i potenciació dels serveis

d'assisténcia local, formació i informació previstos en aquest pressupost.

cal destacar la presentació en tres programes: serveis generals i suport local,

comunicació i projecció institucional i formació i activitats assistencials. Tots ells

recullen les despeses prev¡stes or¡entades totes elles en una llnia de contenció,

al mateix temps que es potencia al máxim els serveis als ens associats.

En definitiva, un pressupost amb una nova estructura que pretén donar mostres

clares d'austeritat, bona gestió i orientat a favor de tots els ens locals que en

formen part.

Aquest document permetrá avaluar el grau de compliment dels oblectius
previstos - si més no, els més significatius - per a 2015, ique s'han pogut

individualiEar. En anys successius, s'aniran incorporant nous objectius que

puguin ser mesurables i avaluables.

Es pot concloure que aquest conjunt d'estats ens permeten obtenir una

informació completa del que será l'activ¡tat econÓmica i financera de I'FMC

durant I'exercici 2015, posant de manifest tant els resultats econÓmics que

s'espera obtenir, com les activitats que els generaran; i com a colofÓ, la situació
i patrimonial al final de l'exercici.

El seguiment i avaluació permanent de tota aquesta informació permetrá

EEadoptar les mesures correctores que siguin necessáries al llarg de l'exercici, de

§§torma immediata, a partir de la informació proporcionada per la comptabilitat i

-E 
o dels indicadors d'activitat associats als object¡us.

a

ll!. Millora interna de procedlments de control

Del conjunt d'activitats de millora ¡nterna dels procediments, gestió
pressupostária i organitzativa de l'entitat dutes a terme per I'FMC durant l'any
2014 cal destacar:

. L'aprovació de les instruccions internes de contractació pel Comité
Executiu del 20 d'octubre de 2014

La Federació de Municipis de Catalunya (en endavant, |'FMC), d'acord amb el
que disposa I'article 3.3.c del Reial Decret Legislatiu 3/201 1, de 4 de novembre,

4
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pel qual s'aprova el Text RefÓs de la Llei de Contractes del Sector Públic (en

endavant, TRLCSP), té la considerac¡Ó, als efectes d'aquesta Llei, de poder

adjudicador no Adm¡nistració Prlblica, la qual cosa determina el régim

d'aplicació del TRLCSP a I'FMC en matéria de contractació.

Les lnstruccions lnternes de Contractació (en endavant, llC), en compliment del
qué disposa l'article '191 del TRLCSP, tenen per objecte la regulació dels
procediments de contractació, tot garantint l'efectivitat dels principis de
publicitat, concurréncia, transparéncia, confidencialitat, igualtat i no

discriminació, i I'adjudicació del contracte a l'oferta económicament més
avantatjosa.

. Les normes generats de funclonament admlnistratiu i control'
aprovades pel Comité Execuüu de 16 de desembr€ de 2014

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC), com a ens privat, §otmés al
dret civil i mercantil, que es finanga tant amb ingressos de dret privat (quotes)
com ingressos de dret públic (subvencions), vol regular el seu funcionament
operatiu en l'ámbit económic amb unes normes de funcionament i control.

La finalitat de les presents normes és dotar I'FMC dels instruments més adients
per regular el seu funcionament administratiu i els mitjans de control dels qué
es dota per aconseguir que la seva activitat econÓmica estigui sotmesa als
principis de transparéncia, bon govern i legalitat, amb l'objectiu d'aconseguir les
finalitats que li són própies d'acord amb els seus Estatuts.

. L'aprovació del Programa de Compliance de I'FMC en data 27 de
novembre de 2015

FMC va aprovar el Programa de Compliance elaborat al juny de 2015, en el
Executiu de 27 de novembre de 2015. Amb aquest programa es tanca

resultant del convenl de co!'laboracló eignat amb el CSITAL de
Catalunya en data I de setembre de 2014, que ia hem comentat en él
punt anterior

Davant l'abséncia de cap norma determinant del contingut i la forma del
pressupost als que hauria d'ajustar-se el pressupost de I'FMC per a 2015, s'ha
optat per elaborar un pressupost prenent com a model el defin¡t a l'Annex ll del
PGC adaptat a les ent¡tats sense finalitats lucratives, aprovat per RD 149/201 1,

aplicable a les fundacions de competéncia estatal i a les associacions
5
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Eentitat formulat per la Presidéncia de l'entitat al setembre de 2014.

o La nova estructura pressupostária i de funcionament comptable
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declarades d'utilitat pública, corresponent al "Pla d'actuació de les entitats
sense finalitats lucratives".

lV. Línies de futur de I'acüvitat de I'FMC

Les llnies de futur de I'activitat de l'entitat passen per dinamiEar les accions de
seguiment normatiu i posicionament de I'FMC en relació a tot el procés de
canvis en el sector públic local, incrementar i millorar la projecció de I'FMC amb
un nou impuls, reforgant les lfnies de col'laboració i cooperació Per s¡tuar-la en
la xaxa local en els termes de major utilitat per a la defensa de l'autonom¡a
local, tal i com reflecteixen els seus Estatuts.

aquest sentit, la modernització de la informació als municipis i el
de les lf nies d'assisténcia técnica a través de les xaaes
, associatives i institucionals existents i també establint lfnies de

laboració permanent i de cooperació amb I'ACM, la FEMP, Diputacions i

óonsells comarcals i la Generalitat de Catalunya.

En aquest mateix sent¡t, l'enfortiment i ampliació dels recursos formatius de
qualitat a l'abast, situant-los en una gran xarxa de col'laboració amb d'altres
entitats i institucions, esdevé un objectiu a curt termini de l'ent¡tat.

Tot aixó per tal de facilitar l'elaboració d'unes bases actuació de I'FMC
compromeses amb les exigéncies d'innovació
Catalunya.

i bon govern local a

iMartfn

Ma Laielana.33.6é 1a 08003 Barcolona NIF: G08797771
fel. 93 3'10 44 04 www.fmc.cat
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FEDERACIó DE }IUNICIPTS DE CATALUNYA
c/ VIa La¡etana núm. 33, 60 la
OAOO3 BARCELOÍ{A

Al comité Executlu de la FEDERACIó or ltutt¡lcIpIs DE CATALUNYA

Com a part de la nostra auditorla dels comptes anuals de la FEDERACIó DE MUNICIPIS
DE CATALUNYA corresponents a l'exercic¡ 2015, hem estudiat iavaluat el s¡stema de
control intern per determlnar la naturalesa, el moment i l'amplitud dels procedlments
d'aud¡toria, Aquest estudl I avaluació det sistema de control intern tenen només la
finalltat indicada lno pretenem ldent¡f¡car necessáriament totes les debllltats que poden
exlstlr; per tant, no expressem una opinió sobre el s¡stema de control intem. Tanmate¡x,
durant la felna hem identlflcat condicions que considerem que representen debilitats del
sistema de control intern i altres suggeriments de carácter operatlu, que es relacionen a
l'annex.

Les debilitats descrltes anteriorment es van considerar en determinar la naturalesa, el
moment d'execucló llhmplltud dels procediments d'auditoria aplicats en l'auditoria dels
comptes anuals de la Federacló per a l'exercic¡ anual clos el 31 de desembre de 2015 i,
en conseqüéncia, el contlngut d'aquesta comunlcació no modifica el nostre informe
d'auditoria independent de data 27 d'abril de 2016.

flSlquesta comunlcaclo es realltza per al conelxemenf I uf lllfzaclo oe
§ gle la Federacló, per tant, no ha de ser utilitzada per altres f¡nalitats.

Atentament,o

z

Molorco 2ó0 ó¿ I e. 0800 Eorcelono
Tel. +34 932 155 989

www.ouren.com l1

Soci
Barcelona, 27 d'abtil de 2016

4n}-sn":

En aquest sentit, cal assenyalar que la lmplantació iel manteniment
adequat de control intern, així com el desenvolupament de millores del

de la Comissló Executiva de la Federació.
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ANNEX

1, EVOLUCIó D,OBSERVACIOÍ{S I RECOiIANACIONS FETES EN EXERCICIS
ANTERIORS:

o Delxar constlncla dels arqueros de calxa realitzats

A la nostra carta de l'exercicl anterior vam assenyalar que l'Entitat realitzava un
arqueig de calxa a data de tancament, ¡vam recomanar, pel millorar aquest
prócedlment, que la realització dels arquejos de caixa es faci en perlodes més curts de
temps, de forma slstemátlca, per exemple mensualment.

soluclonat al 2015.

Obt€ncló del model 145 de tots els treballadors de l'Entltat

A l'exercicl anter¡or vam observar que no es disposava de tots els models 145 de tots
els treballadors, i recomanávem la necessitat dbbtenir-los, en ser la base per a
practicar correctament les retencions de les nómines.

Solucionat al 2015.

Perlodlflcacló dels ¡nteressos

Recordem la nostre recomanació quant a la comptab¡l¡tzació dels interessos bancaris
als exercic¡s en que han estat meritats, en comptes de l'exercicl en que es rep la
notiffcacló de l'entitat bancarla, en atenció al principi comptable de meritament'

Adequac¡ó a Ia rea¡¡tat del s¡stema de quotes del assoclats.

A la nostra carta anterior vam observar que alguns assoc¡ats reconeixen parcialment
les seves quotes, I que la Federació comptabil¡tza la corresponent correcció valorativa
de conformitat amb les seves normes ¡nternes.

La Federacló está duen a terme les gestlons pertinents per recuperar les quotes
emeses pendents de cobrament, sense perjudlcl de la seva provisló comptable en
atencló a les seves normes internes.

Mollorco 2ó0 ó¿ lt.08(m Borcelono A U D I T O I?I A / ASSI//?A NC-E
rel. +3¿ 932 155 989 
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2, OBSERVACIOilS I RECOII¡IANCIOÍ{S DE L'EXERCICI TAIICAT A 31/12l2O15

o Inventar¡ de lllbres en exlsténclas

Recomanem el manteniment d'un registre actualitzat de les exlsténcies de llibres
encara que es tract¡ d'uns béns de valor s¡mbólic.

o Conciliació dels reg¡stres auxtl¡ars amb la comptab¡l¡tat,

Es disposa de reg¡stres auxlliars, generalment en format electrónic, utilitzats de
manera extra comptable per fer el seguiment, per exemple, dels ingressos per quotes ¡

formació.

Recomanen la seva conciliació slstemátlca amb els comptes comptables, per tal de
depurar les diferéncies de concillacló que es puguin produir com a conseqüéncla
d'¡mputacions l/o registre en dates diferents a les de comptabilització, o per altres
raons.

o Bestretes/prov¡s¡ons de fons.

El compte 407 de l'actiu lnclou provisions de fons lliurades a l'exercici 2012 pendents
de liquldar, Atenent la seva naturalesa, recomanem la seva reclass¡ficació al compte
440 de l'act¡u,

fet a la comptabilitat de l'exercic¡ 2016.

AU D\TCPIA / ASSII/¿A/VCl.Mollorco 260 óé I ", 0EO8 Borcelono
T6l. +3{ 932 155 9

www.olrfon.cofn4"ntse: l3


