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INFORME D'AUD¡TORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS

A L'Assemblea General
de la Federacló de Munlcipis de Catalunya

Informe sobre els comptes anuals

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la FEDEMCIó DE MUNIcIpIs DE CATALUNYA,
que comprenen el balang a 31 de desembre de 2O74, el compte de resultats, l,estat de
c€nvis en el patrimon¡ net, ila memória corresponents a l'exercici f¡nalltzat en aquesta
data.

Responsab¡l¡tat del Com¡té Execut¡u en relacfó amb els comptes anuals.

El comité Execut¡u és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma
que expres,sin la imatge fidel del patrimonl, de la situació f¡nancera idels resultats de la
FEDEMCIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, de conformitat amb el marc normatiu
d'lnfo¡macló financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s,¡dentiflca en la nota 2,2 de la
memór¡a .adjunta, ¡ del control intern que conslderin necessar¡ per a permetre la
preparació de comptes anuals lllures d'incorrecció mater¡al, deguda a frau o eiror.

Responsa b¡ l¡tat de I 2 ud ito r
La nostra responsabllltat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts
basada en la nostra aud¡toria. Hem dut a terme la nostra audltoria de conformitat a;b la
normat¡va reguladora de lhud¡toria de comptes v¡gent a Espanya, Aquesta normativa
ex¡geix que complim els requerlments dttica, així com que planif¡quem i executem
l'auditorla a la f, dbbtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures
d'¡ncorreccions materlals.

una aud¡torla requereix l'aplicació de proced¡ments per a obtenir ev¡déncla d'audltoria
sobre els lmports lla informacló revelada en els comptes anuals. Els procediments
seleccionats depenen del jud¡ci de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'lncorreccló
material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valorac¡ons
del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulacló per part de
l'entltat dels comptes anuals, a f¡ d€ d¡ssenyar els procediments dhuditoria que slguin
adequats en funció de les circumstáncies, i no amb la finalltat d,expressar una oplnió
sobre l'ef¡cácla del control ¡ntern de l'enUtat. una aud¡toria també lnclou l'avaluacló de
l'adequac¡ó de les polítlques comptables aplicades i de la raonabilitat de les esumacions
comptables reallr¿ades per la direcció. a¡xí com l'avaluació de la presentacló dels comptes
anuals presos en el seu conjunt.

Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporclona una base suficient I
adequada per a la nostra opin¡ó d'auditoria amb excepclons.

Mollorco 2m ó¿ 1", 08{I)8 Borcolono
fel. +34932155989
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Fonarnent de l'opinió amb excepc¡ons

Tal icom s'lndlca a la Nota 19.3 de la memória adjunta, s'informa que per la formulacló
dels comptes anuals no s'ha pogut disposar de tota la documentació orlg¡nal comptable
de l'ent¡tat, donat que el 27 de novembre de 2Ol2 una part de la documentació va ser
interv¡nguda en el marc de les diligéncies prévies 471l2oto, dutes a terme pel Jutjat
d'Instruccló número 1 de Sabadell. No ens hem pogut satlsfer, nl m¡Eangant l'aplicació de
procediments alternatius, de l'existéncia d'altres fets ¡ c¡rcumstáncies que es poguessln
haver revelat en accedir a la documentació relatlva a les d¡ligéncies prévles mencionades,
i del seu eventual efecte quantitatiu i qualitatiu en els comptes anuals adjunts. Lbpinló
d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici 2013 van incloure una excepció per aquesta
qüestló.

Opinió amb excepcions

Segons la nostra opinió, excepte pels possibles efectes del fet descrlt en el parágraf de
"Fonament de la opinió amb excepcions", els comptes anuals adjunts expressen, en tots
els aspectes slgnlflcat¡us, la imatge fidel del patrimonl lde la situacló financera de la
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g¡sultats corresponents a l'exercici anual ñnalltzat en aquesta data, de conformitat amb
, § marc normatiu d'informacló financera que resulta d'aplicac¡ó i, en particular, amb els

l§§"iOi. I crlterls comptables que hi estiguln continguts.

Hr{

ffiorme soáre altres requefi¡nents tegats i reglamentaris
qJ

§f'lnforme de gestló adjunt de l'exercici 2014 conté expllcaclons que el Com¡té Executlu
-consldera opo-rtunes sóbre la situacló de la FEDEMCió DE MUNICPIS DE CATALUNYA,

l'evolucló de les seves activitats ¡sobre altres assumptes I no forma part integrant dels
comptes anuals. Hem veriflcat que la Informació comptable que conté l'esmentat informe
de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exerclcl 2014. El nostre treball com a

aud¡tors es llmlta a la verlflcacló de l'informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest
mate¡x parágraf i no inclou revisió d'lnformac¡ó diterent de I'obtinguda a partlr dels
reglstres comptables de l'Ent¡tat.

Mollorco 2ó0 óó l', oem8 gorcelono
Tel. +3¿ 932 I 55 989
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E§TAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

2.5 Elements recollits en diverses
2.6 Canvis en criteris comptables

1. NATURALESA IACTIVÍTAT DE LA FEDERACIó DE MUNICIPIS DE CATALUNYA,........... 12

1.1 Dades registrals, formals ifinalitat............ ...........................12
1.2 Activitat de la Federació ............................12

aAsEs DE pRESENTActó DELs coMprEs ANUALs
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ESÍAT DE CAM/IS EN EL PA NET DE LA FEOERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
EXERCtCt 2014
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Fons

E (ceden§ crcrc¡da
antariors

Exo.dent do
I6xérc¡ci

Subverrc¡oñs.
(bnec¡ol§ I lhgEt

rÉbttts
TOTAL

Total Pendent de
desemborgrr

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2OI2 3.146.318,1 0, 0, 't0 0, 3.156
l. Ajustaments oer canüs de criteri lü2 ¡ ar¡teriors 0
ll. Austaments per enors N-2 ianteriors 0, 0,00

I. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'AI{Y 2OI3 3.146.318, 0,00 0, I0.54{) 0,00 3.156.858,90
l. Excedent de l'exercic¡ 0, -58.102,46 -58.102.46

, Total ¡nqressos i despeses reqgneguts en el patrimon¡ net 0,00
lll. Operac¡ons de paúimoni net
'1. Auoments de fons dotacionals/fbns sociallbns esoec¡als

10.540,68
10.540,68

0,00 0,00 0,00 0,00 ffiM. Altres variacions del patrimon¡ net 0.00 -10.
C. SALDO, FINAL OE L'ANY 2OI3 3.155.858,90 0, 0, -54.102,4 0 fl

fl
l. Ajuslaments per canüs de criteri N-1
¡1. Ajustaments per enors N-l 0
O. SALDO AJUSTAT, INICI OE L'AT.IY 2Of4 3.156.858, o, 0,0r 0
l. Excedent de lexercic¡ -63.253,22 ))
ll. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimon¡ net 0.00
lll. Operacions de patimon¡ net
1. Augments de bns dotadonalgfons soc¡als/fons espec¡als

-58.102,¿16
-58.'102.46

0,00 0,00 0,00 0,00 -58-102,46
-58.'102.46

M. Altres variac¡ons del Datrimon¡ net 0,00 58.102.46
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2014 3.098.756,¡14 0,1 0, 0,00 3.035.503
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MEMORI,A ECONOMICA
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fEDEBANÓ DE MUNICIPIS

DI CATAI,NYA

I, NATURALESA IACTIVITAT DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA

1.1 Dades reqistrals. formals i finalltat

La FEDERACIÓ CATALANA DE MUNIC|P|S DE CATALUNYA (en endavant "la
Federació', l"Associació" o "l'Entitat') és una associació formada per mun¡c¡pis i
altres entitats locals que té per finalitat la defensa i promoció de les autonomies
locals, d'acord amb el que está previst a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia.

La Federació va ser constitui:d a el 22 de desembre de 1981 i va ser inscrita amb
data'17 de ma¡g de 1996 iel núm. d'inscripció G001/96, d'acord amb la Resolució
del Dkector general de la Direcció General d'Adm¡nistració Local del Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya.

La Federació Catalana 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 adaptarJos a la Llei 412008, del llibre tercer del Codi Civil
J! de Catalunya, relatiu a les persones jurldiques.
;i'{es finalitats de la Federac¡ó segons consta en l'article 5 dels seus Estatuts són:

., a) Foment idefensa de l'autonomia dels municipis ialtres entitats locals.'' b) Representació dels interessos genérics de les col.lectivitats locals davant
les instáncies polítiques, jurisdiccionals i adm¡n¡strat¡ves.

c) Promoció d'estudis sobre problemes i qüestions municipals.
d) Difusió del coneixement de les institucions municipals, encoratjant la

participació dels ciutadans.

'l,2 Activitat de la Federacíó

D'acord amb l'article 6 dels Estatuts, per a la realització de les finalilats
esmentades, la Federació:

a) Estable¡x les estructures organikatives pertinents.
b) Facilita l'intercanvi d'informació sobre lemes locals.
c) Constitueix serveis d'assessorament per als seus membres.
d) Organitza reunions, seminaris i congressos.
e) Participa en reunions o sessions.
f) Es dirigeix als poders públics i intervé, amb carácter consultiu, si s'escau,

en la formulació dels projectes oficials que es refere¡xen a les autonomies
locals.

V¡a La¡stans, 33, €i¿ 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
Tel- 93 310 ¡14 04 www.lmc.cat
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Promou publicacions.
Realitza qualsevol altra activ¡tat permesa per les lleis.

Memória Abreujada, formant-ne una unitat.

Principis comptables

V¡¿ Laietana, 33, 6¿ 1a 08003 Earcelona NtF: G08797771
fel. 93 310 44 04 www.fmc.cat

Així, l'exercici 
. 
anuar a qué fa.n referéncia aquests comptes Anuars Abreujats,corresponen al període comprés entre 1,1 de gener de 2014 i el31 de aesembiede 2014.

s)
h)

a

-§

2.1 lmatoe fidel

El secretari General, sota la direcció del president del comité Executiu de laFederació, ha preparat els comptes anuals que seran sotmesos . t,"prorá"i0, 
"is'escau, per part de lAssemblea General, junlament amf ta liquiaacf áLtspressupostos i la gestió del Comité Exécutiu.

Els comptes anuals, en moder abreujat, han estat elaborats a partir ders registrescompiables, amb la finalitat de presentar la imatge f¡del dél patrimoni,"G lasituac¡ó f¡nancera i der resurtat .de res seves opeácions, segons ers principis ipráctiques previstes en la normativa vigenl.

D'una altra banda, el secretari Generar ha encarregat la rearització d,una aud¡tor¡avoluntá¡ia dels comptes anuars de ra Federació, coiusfonlnts a lexercici tancat a31 de desembre de 2014.

§Els comptes anuals estan formats _per Barang Abreujat, er compte de Resurtats- fll,:*l "'.I:l:! 
j", ":l,ls en er' p3-1,¡,r;;i' ñái-áii"r¡"t (EcpN) i aquesta

Els. canvis introduils per ra Lrei 16/2007 , de 4 de jurior, de reforma i adaptació de ralegislació mercantil en matéria comptabre 'pur ' á- i" ."r" harmoniEacióinternacional amb base a la normativa de la únió Europea que van portar a
l:er9:T,9 d'un-nou pta generat de comptabititat migangant et Reiai decret151412007, de 16 de novembre i, simurtániament icom J norma comprementária,també es va. aprovar. el pJa general de comptabilitat de petites i ;itja;;empreses, mitjangant el Reial decret 1S1S12OO7 , OL t O Ue novembre.

Tots aquests canvis introduits en ra normativa mercantir i comptabre espanyora
aixf com els procedents de res noves competéncies assumides i,"r á cáñáiáñalde Catalunya en matéria d'associacions ván fer necessária t,airovaiiO d,r;;;;Pla de comptabiritat per a res associacions ires fundacion!, que es va fei
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mitjangant el Decret 25912008, de 23 de desembre, amb I'objecte d'incorporar els
nous criteris establerts per la normativa vigent.

En el Decret I 10/1996, 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 Tftol ll defineix el marc juldic aplicable a les
Associacions.

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

Aixl, els princ¡pis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per la
Federació són els establerts per la legislació vigent atenent, doncs, el Decret

I .25912008, de 23 de desembre, pel qual s'aprová el Pla de comptabil¡tat de lesi .'fundacions i les 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.

Comoaració de la informació

conformitat amb el Decret 259f2008 de 23 de desembre, d'aprovació del Pla
comptabilitat, en la seva obligació establerta a la norma 4a d'elaboració dels

anuals, a més de la informació quant¡tativa referida a l'exercici al qual
aquests comptes anuals, es presenten també els imports referits a

exercici anterior, del que s'ofereix informació comparativa.

Federació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Abreujat, ja que

2.4 Aqruoacló de oartldes

No s'han agrupat elements del Balang de Situació ni del Compte de Resultats ni a
l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures
establertes en els Models formals aplicats.

2.5 Elements recolllts en dlverses partldos

No s'han separat elements del Balang Abreujat de manera diferent a les
estructures establertes en els Models formals aplicats.

V¡a La¡etana, 33,6¿ 1É 08003 Barcelon¿ NIF: G08797771
Tel. 93 310 44 04 www.fmc.cat
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. 4, NORMES DE REGISTRE I VALORACó

Les .normes i criteris comptables de registre i varoració que s,apliquen són les
establertes en la normativa vigent, esmeñtada en la Nota 2.2.

A continuac¡ó se'n fa el detall:

4,1 lmmob¡l¡tzatintanolbl6

Els 
. 
actius intangibles es registren pel seu cost d'adquis¡ció i producció i,posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons escaigui, la seva

corresponent amortitsació acumulada i les pérdues per deterioramánt que hagin
experimentat.

2,6 Ganvls en criterls comptabtes

No hi ha hagut canvis de criteris comptables respecte a l,exercici anterior.

3. APL]CACÉDERESULTATS

El comité Executiu proposará a lAssemblea, l'aprovació del resultat de l,exercici2014, aixf com de la seva gestió i, per tant, de la corresponent liquidació
pressupostária.

2014 2013Basesde repartlme- lmports lmporls
Excedent de l'axercici (positiu. ne!áiil 43.253,22 -58.102.46fotal base de re[arrtment =EGfá[IEáEIó- -63.253,22 -58..102,46
Aplicac¡ó a lmport lmport
Fons dotacional o for¡s social 0,00 0,00
EXCeOent:; negatius d'exerc¡c¡s anteriors -63.253,22 -58.102,46
Total apllcacló- -63.25?,22 68.102/06

V¡a Laietana,33, ti¿ 1a 08003 Bsrcslona NIF: G0879721
Tel. 93 310,14 04 www.tmc.cat
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No procedeix el repartiment de I'excedent final doncs I'any zo14 el resultat de
l'-"I:!gi"i ha estat de 43.253;22 euros i és el l,Assemblea Gáneral qui en aeciOñá

el seu destf o aplicació.

El comité Executiu proposará a rAssembrea General I'aplicació d,aquest
excedeni de la manera s€gi¡ent:
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4.2 Béns ínteorants del patrimoni cultural

No n'hi ha.

4.3 !mmoblllEatmateria!

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 produTt fins a la seva posada en condicions
de funcionament, inclosa la ubicació en el lloc i qualsevol altia condició necessária
perqué pugui operar de la manera prevista, entre d,altres: despeses d,explanació i
end.enoc, transport, drets aranzelar¡s, assegurances, instal.lació, muntatge i altres
similars.

V¡a Laietana,33,6d 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
Tel. 93 3'10 44 04 www.fñc.cat

L'entitat reconeix qualsevol pérdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat
d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al
reconeixement de les pérdues per deteriorament i, si és necessari de les
recuperacions de les pérdues per deteriorament, quan calgui, de les reversions
registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials.

Aplicacions informátioues

Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes
informátics básics en la gestió de la societat es registren en l'epfgraf 'Aplicacions
informátiques" del Balang de situació.

Els costos de manteniment dels sistemes informátics es reg¡stren a cárrec del
compte de resultats de l'exercici en qué es produeixen.

Una vegada realitzades les comprovacions oportunes, no s,ha realitzat cap
correcció valorativa per deteriorament en les aplicacions informátiques.

§-Els coeficients d'amortització aplicats sobre els grups d,elements de l,immobiliEat
'ir {ntangible, durant l'any 2014 i2013, ihomogenis amb els d,exercicis anteriors han
g §estat els segoents:
s§

Descripció
Aplicacions informátiques

% Amortització
25o/o

Página 16/36
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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 donacíó.

Els deutes per compra d'immobiliEat es valoren d'acord amb alló disposat en la
norma relativa a instruments financers.

Els canvis que es poguessin originar en el valor residual, la vida útil i el métode
d'amortització d'un actiu, es comptabilitzarien com a canvis en les estimacions
comptables, llevat que es tract¡ d'un error.

Amortització

L'amortiEac¡ó d'aquest actius comenga quan els actius estan preparats per a l,ris
per al qual van ser projectats.

3 á L amomEacro es carcura, apticant el métode lineal, sobre el cost d'adquisició dels
= ! actius menys el seu valor residual, entenenl que els terrenys sobé els quals

H5:::::t::1,::1f::r^l altres construccions tenen una vida útit inu"finida i iue,
E per tant, no s'amortitzen.

Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen
amb contrapartida en el Compte de Pérdues ¡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 aixf, 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 l'any 2014 i 2013, i homogenis amb els d,exercicis anteriors han
estat els seguents:

Descripció % Amortització
Mobiliari i estris 10o/oInstal.lacions 10o/o
Equips procés d'informació 25o/o

Ma Laietana,33,6¿ 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
Tel. 93 310 ¡14 04 www.fmc.cat
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Les quotes derivades dels arrendaments operatius, netes dels incentius rebuts, es
.- reconeixen com a despesa de forma lineal durant el termini de l'arrendament,ii excepte que resulti més representativa una altra base sistemát¡ca de repartimenta:, ¡^r ' d^^¡¡- 

-¡: I per reflectir més adequadament el patró temporal dels beneficis de l'arrendament.

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

4.6 Pennutos:

No n'hi ha.

4.7 Actius financerc i passius financerc:

4.7.1. Actius financers.

Classificació i separació d'instruments 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
conformitat amb el fons económic de l'acord contraclual iamb les definicions
d'actiu financer, passiu financer o d'instrument de patrimoni.

La valoració dels actius i passius financers es regelr per I'establert en les normes
9a i 10a de les normes de registre i valoració per a les entitats de dimensió
mitjana ide dimensió reduida, del pla de iomptabilitat de Fundacions i
Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

4.4 !nversionsimmobiliáries:

No n'hi ha.

4.5 Ar¡endamente:

Els arrendaments en els que el contracte transfereix a la Federació
substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat dels actius es
classifiquen com arrendaments financers i, en cas contrari, es classifiquen com
anendaments operatius. Tots els arrendaments de qué disposa la Federació són
operatius.

V¡a L6¡etana,33,6é 1a 08003 Sarc€lona NIF: c0879771
Tel. 93 310 ¡14 04 www.fmc.cat

A efectes de la seva valoració, els ¡nstruments financers es classifiquen en les
categories d'actius i passius financers mant¡nguts per negociar, actiüs i passius
financers a valor raonable amb canvis en rá compte dé resurtats, préstecs ipartides a cobrar, inversions mantingudes f¡ns al venc¡ment, i actius financers
disponibles per la venta. La classifióació en les categories anteriors s'efectua
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atenent a les caracterlstiques del instrument i a les intencions de la Direcció en el
moment del seu reconeixement inicial.

Pñstecs i partides a cobnr

Els préstecs i les partides a cobrar es composen de crédits per operacions
comercials i crédits per operacions no comercials amb cobraments f¡xes o
determinables que no cotitzen en un mercat actiu diferent d,aquells classificats en
altres categories d'aclius financers. Aquests actius es reconeixen inicialment pel
seu valor raonable, incloent els costos de transacció incorreguts i es valoren
posteriorment al cost amortitzat, utilitzant el métode del tipus d'interés efectiu.

No obstant, els actius financers que no tinguin tipus d'interés establert, l,import
venci o s'esperi rebré en el ctrt termini, i l'efecte d'ac{ualitrar no sigui significatiu,
es valoren pel seu valor nominal.

Deteriorament del valor dels actius financers

Un actiu financer o grup d'actius f¡nancers está deteriorat is'ha prodult una
pérdua per deteriorament, s¡ existeix evidéncia del deleriorament com a resultat
d'un o més fets que han ocorregut després del reconeixemenl inicial de l,actiu i
aquests fets causants de la pérdua tenen un impacte sobre els lluxos d,efectiu
futurs est¡mats de l'actiu o grup d'act¡us financers, que poden ser eslimats amb
fiab¡litat.

La FEDEMCIÓ segueix el criteri de registrar les oportunes corr€ccions
valoratives per deteriorament de préstecs i partides a cobrar i instruments de
deute, quan s'ha produil una reducc¡ó o retard en el flux d'efectiu estimats futurs,
mot¡vats per la insolvéncia del deutor.

\ 4.7.2. Passius f¡nancers.

Passius financers

Els passius financers, incloent els creditors comercials i altres comptes a pagar,
que no es class¡fiquen com mantinguts per negociar o com a passius financers a
valor raonable amb canvis en la compte de resultats, es reconeixen inicialment pel
seu valor raonable, menys! en el seu cas, els costos de transacc¡ó que són
directament atribuibles a l'emissió dels mateixos. Amb posterioritat al
reconeixement inicial, els passius classificats sota aquesta categoria es valoren a
cost amortiEat utilitzant el métode del t¡pus d'interés efect¡u.

No obstant, els passius financers que no tinguin un t¡pus d'interés estabhrl,
I'import venci o s'esperi rebre en el curt termini, i I'efecte d'actualitzar no s¡gui
s¡gnif¡catiu, es valoren pel seu valor nominal.

V¡a La¡e¡aña, 33, Éiai la 0E003 Earcolona NIF: G06797r'l
Tel.93 310 ¿14 04 www.lmc.cat
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Baixa i modificació de passius financers

La FEDEMCIÓ 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 conlinguda en el passiu ja sigui en virtut d'un
procés judicial o pel creditor.

4.8 Existéncies

Criteris de valoració

Les existéncies estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si
necessiten un perlode de lemps superior a I'any per estar en condic¡ons de ser
venudes, s'inclou en aquest valor les despeses financeres oportunes,

Correccions valoratives oer deteriorament

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

.. : CapitaliEació de despeses financeres

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

lmpostos sobre beneficis

Federació s'acollí al Regim d'Entitats Parcialment Exemptes, en reunir tots els
requisits exigits per al Reial Decret Llei 412004, de l'lmpost sobre Societats i el
(Regfament) Reial Decret 127012003, de 10 d'octubre.

Via Laietaña,33, tiá 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
Tel.93 310 44 04 www.fmc.cat

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per
impost sobre beneficis de l'exercici, aixf com per l,efecte de les variacions d'els
actius i passius per impostos antic¡pats, diferits i crédits fiscals.

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

Página 20136



(a
ÍE0E8AOÓ O€ MUNTCtPtS

0€ cAtaLt"r\¡YA

Valoració d'actius i passius oer imoost diferit

No s'han comptabiliEat actius ni passius per ¡mpostos diferits.

4.10 lnqressos i despeses

La imputacó d'ingressos i despeses es fa en el moment en qué es produeix el
corrent real, amb independéncia del moment en qué es produeix'el corrent
monetari o_. financer que se'n deriva. Així maleix, es distingeix en ingressos i
despeses d'explotació i financers.

Els ingressos procedents de la prestació de serveis per l'actívitat de l'entitat es
valoren pel valor raonable de la contrapartida rebuda, que és el preu acordat.

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la
transacció es pot estimar amb fiabilitat, considerant-hi el percentatge de
realització del servei en la data de tancament de l,exercici.

4.1I Provlsionsicontinqéncies

Les provisions es reconeixen quan la FEDEMCIó té una obligació present, ja
sigui legal, contractual, implfcita o tácita, com a resultat ¿,uñ fet passat; és
probable que existeixi una sortida de recursos que ¡ncorporen beneficis
económics futurs per cancel'lar tal obligació; ¡ es pot realitzar una estimació fiable
de l'import de I'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 prodult pel descompte, sempre que es
pugu¡ determ¡nar amb fiabilitat els desemborsaments que es van a efectuar en
cada perfode. El tipus de descompte es determina abans d,impostos, considerant
el valor temporal del diner, aixf com els riscos especlfics que no han estat
considerats en els fluxos futurs relacionats amb la provisió.

L'efecte financer de les provisions es reconeix com a despesa financera en la
compte de resultats-

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

No h¡ ha altres contingéncies que hag¡n de ser informades en aquesta memória.

Via Laietana,33,6é 1a 08003 Earcelona NIF: G08797771
Tel.93 310 44 04 www.fmc.cal
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4.12 Elements patr¡mon¡als de naturalesa med¡amb¡ental

No se'n tenen.

4,13 Prestaclons al personal

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social
obligatóries o voluntáries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions
per pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades,

4.14 Subvencions, donacions i lleqats

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

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

No reinteorables
Sempre que existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció,
donació o llegat a favor de I'entital, 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 carácter general, com a ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de
pérdues i guanys en funció de la finalitat per a la qual han estat
conced¡des.

Reinteqrables
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 cond¡c¡ó de no reintegrable, la imputació a resultats
s'efectua atenent a la seva finalitat.

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

Subvenc¡ons. donacions i lleoats de caoital
S'imputen en el compte de resultats com a ingressos de I'exercici en
proporció a la dotació a l'amorlització efectuada en aquest perfode per als
béns que s'hi ha adquirit o quan es produeix la seva alienació, correcció
valorativa per deteriorament o baixa en el balang.

Vis Laielana,33,6¿ 1a 08003 Sarcolona NIF: G08797771
T6l. 93 310 ¡14 04 www.fmc.cat
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car despeses esoecffioues
S'imputen com a ingrés en el mateix exeñ¡ci-eñE es meriten les
despeses que estan finangant,

4.15 Transaccions entre oarts vlnculades

Les transaccions entre la Federació i altres parts amb qui t¡ngui vinculació, són
comptabilitzades pel preu raonable dels béns o serveis objecte de transacció.

5, ]MMOBILITZATMATERIAL

El següent quadre mostra tant els moviments i composició de I'lmmobilitzat
material a 3'1.12.14, com el detall de les dotacions d''amortització efectuades
durant l'any 2014 i el seu acumulat:

ii;r,liii, iii;i:l .' I.,]i.,,, J,r;l' .";:.;;,,iJi ;:,i;r
rlr..

Altres ¡nstal lac¡ons i utillatqe 884.763.30 3.145,23 0,00 687.908,53
Mobiliari 26.628,80 5-762,40 0,00 32,391,20
Equips proc$s.lnformació 480.937,81 1.545,06 0,00 482.482,A7
Total r.r92.329,91 10.452,69 0,00 1 ,202.782,60

Durant l'exercici no s'han reconegut ni revertit coneccions valoratives
deterioració significatives per a cap immob¡litzat material individual.

La mateixa informació per a l'any 2013 és la següent:

per

' ::,: rií'i,,',+it,;rrr,r: ;o '¡.:l ;l§S¡¡4á1. ffi
Altres instal.lac¡ons i utillaloe 683.613,30 150,00 0,00 684.763,30
l\robiliari 26.628,80 0,00 0,00 26.628.80
Equips process.infomacló 459.874,86 21.062,95 0,00 480.937.81
Total t.170.116.96 22.212,95 0,00 l.'192.329.91

Amordtsaclon!
A.A. d'altres irlstal.lscions 5'l'l.946,01 68.36'1,33 0,00 580.307,34
A.A. de mob¡l¡ari '10.394,33 1.998.45 0,00 '12.392,78
A.A. d'equips proc.¡nformacló 423.712,19 20.907,61 0.00 444.619.83
Total 946.052,53 91.267,42 0,00 1.037,3r9,95
vi¡or ndtbómptiure , ' 224.064i13 15s.009,96

V¡a La¡etana, 33, 6é 1a 08003 Earcelona NIF: G08797771
fel. 93 310 44 04 www.lmc.cat
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6. INVERSIONSIMMOBILIAilES

La Federació de Municipis de Catalunya durant l'exercici 2014 no té immobles
classificats com a inversions immobiliáries.

7. BENS DELPATRIMON]CULTURAL

No se'n tenen.

8. IMMOB!LITZATINTANGIBLE

La composició d'aquest capftol a 31.12.14, aixl com les variacions incorporades
durant l'exercici són les següents:

lmmobllltzat lntanglblo

Per al 2013, la composició ivariació de l'immobilitzat intangible va ser:

9. ARRENDAMENTS IALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

Com s'ha esmenlat en la nota 4.5, la Federació només té subscrits arrendaments
de tipus operatiu, pel lloguer de I'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 164.958,09
euros. L'any anlerior, l'import va ser de 152.839,17 euros.

V¡a La¡etana,33, 6é 1a 08003 Earcelona NIF: G08797771
Tel. 93 310 44 04 www.fmc.cat

Aplicacions informál¡ques 192.315,67 17.335,04 0,00 209,650,71
Total '192.3t5,67 17.335,04 0,00 209.650,71

Amor{ltzaclons

A.A. d'aplicac¡ons ¡nformáüques 180.371.44 5.232,0S 0,00 '185,603.53

Total 180,371,44 5.232,09 0,00 185.803,53
.üábi irdtiéóiiiitár¡r. r. ' ' : ;-',. lit:1í.si44,231,' : r : :r'r. :llj¿lii :i':'.:-1"1r.'i1':';:,1; : t':')2\:.¡iii,1¡¡
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10. ACTIUS FÍNANCERS

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers establertes en
la norma de registre i valoració novena del pGC, excepte les inversions en el
pakimoni d'empreses del grup, mult¡grup i associades és el següent:

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

B1; j,ij,.,:ir':lii :::,:lri:,j t'i:í t::u;;i'l:. ::,) ::::.:. . .!

Oeutors 1.215.167.79 678,554,92
Créd¡ts al Personal 0.00 3.000,00
Allres créd¡ts amb Admln.Públ¡ques 0,00 0,00-.:'. , . a, ...t, : it:i¿

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 significativa
els actius financers.

El disponible de tresoreria que té l'entilat a data 31112Í2014 ascendeix a
'f .416.536,53 €, el qual es composa de 322,56 € de caixa, '1,416.211,97 € en comptes
corrents.

El disponible de tresorer¡a que tenia l'entitai a dala 3111212013 ascendia a
3.055.206,80 €, el qual es composava de 2.324,80 € de caixa, 3.052.882,00 € en
comptes corrents.

V¡a Laietana,33,6¿ 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
fel. 93 310 ¡14 04 www.frñc.cat
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Altres informacions:

- L'Enütat no té disposades llnies de descompte.- L'Entitat no té pólisses de crédit concedides a 31-12-14 ni a3l-12-13.- L'Entitat no té deutes amb garantia real.

Figuren com "Altres deutes a curt term¡ni" per import de 135.895,12 € els ingressos
rebuts d'alguns alcaldes com a @nsequéncia del litigi derivat de l,assumpte del
cobrament d'algunes dietes. La Federació ho ha registrat en el compte de partides
Pendents d'Aplicació a l'espera de conéixer la seva classfficació definitiva, o, s¡ es el
cas, el retorn d'aquets diners.

11.'l lnformació sobre els aiornamonts de pagamont a proveiUors.
Dlsposlcló addlcional tGrcora.,'Deure d'lnformació', de ta Llei i512010, de S
de jullol.

En relació amb els ajornaments de pagament a proveldors en operacions
comercials, la Federació n'informa d'acord amb la disposició addicional tercera de
la Llei l5l2010, de 5 de jutiol, de modificació de la Llei lt2OO4, de 29 de

1I. PASS]US 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:

pEl detall dels passius financers a curt termini, conesponent a "Derivats/Alhes" és
§ el següent (amb les dades comparatives del 20i 3):

,31
Proveldors 43.408,35 24.665,80
Creditors per prestacions de serveis 329.376,81 612.904,45
Bostrela do qll€nls 0,00 1.036,27
Persona! (remuneraclons pendents de paf, ament) 42.357.99 49.485,60
Altres deutes amb les Administraclons Públlques 83.868,78 91.917,16

Via Lsietsna,33, & la 08003 Esrcolons NIF: G08797771
Tel. 93 310 ¡t4 04 www.Imc.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
desembre de 2010, de I'lnsütuto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas.

V¡a La¡etan¿, 33,6é 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
Tel.93 310 44 04 www.fmc.cat

r2. FONS PROPTS

La composició d'aquest capftol al 31 de desembre de 2014, i les variacions
incorporades durant l'exercici són les descrites en el quadre seg0ent:

El resultat de l'exercici obtingut en el present exercici ha estat de -65.253,22
euros.

La variació produtUa en el Fons Social durant l'exercici 2014 correspon a
l'excedent negatiu de I'exercici 2013.

I3. SUBVENCIONS. DONACIONS I LLEGATS

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

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

Pagamenb f.tr I
pend.ñtr do pag. on d.t
do tancarñent dal balano

Proam.ntr f.tr ¡ pcnd.nt
de pag. on drt da

tañc.ñent dol balenc
2014 2013

lmpori % lmport
D¡ns el term¡n¡ máxim legal (Per al 2014: 60 dies) 668.746,65 10O%o 736.186,35 'tooYo
Resta 0.00 0,00

Total pagaments de l'exe¡clcl 668.746.65 '100 736.186,35 100
Ajomaménts que a la data de tancament són
superiors al termini máxim leqal 0,00 0% 0,00 0o/o

Fons Socials 3.156.858,90 0,00 -58.102,46 3.098.756.44
Excedent d'exercicis anteriors -58,102,46 58.102.46 0,00 0,00
Excedent de l'exercici 0,00 s3.253,22 0,00 s,3.253,22
TOTAL FONS PROPIS 3.098.756,44 -5.150,76 -58.102.46 3.035.503,22

Página 27136
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14,1 lmoost sobre Beneficls

A l'entitat li resulta apl¡cable el régim fiscal previst al capltol XV del títol Vll de la
Llei de l'lmpost sobre Societats, del Régim d'entitats parcialment exemptes,
aprovat pel Real Decreto Legislativo 412004, de 5 de marg, pel qual s,aprova el
text refós de la Llei 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 termin¡ de prescripció de quatre anys. L'Entitat 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 add¡cionals d'aquesta naturalesa que afect¡n
aquests comptes anuals en el seu conjunt.

Per tant, la Direcció de la Federació estima que no existeixen contingéncies
d'impo.stos significatius que poguessin derivar-se de la revisió dels anys no
prescrits,

V¡a Laietana,33, 6é 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
Tel.93 310 44 04 www.fmc.cat

Durant el 2014, totes les subvencions rebudes són d'explotació ihan estat
imputades al compte de resultats, en tenir carácter de no reintegrables i en estar
finalitzades les activitats que finangaven.

A conünuació es detallen les subvencions a les act¡vitats rebudes durant l'exercici,
juntament amb el comparatiu de l'any 2013:

SITUACIÓ FISCAL

a

14.

Escola Admlnlstrac¡ó Pública (adscrllt al Departament de

de Barc€lona: Ssm¡nari de Dr6t Locel
de Barcelona: Seminar¡ de Drel Local

Minisleri d'Hlsenda i Admlnistracions pr¡b ques: pta de

de Catalunya (Departamenl do covernació):

AL SUBVENCIONS A LES ACTIVITATS

Página 28l36
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14.2 Diferénciestemporánies

Durant l'exercici, no s'han prodult diferéncies temporánies.

14.3 Bases imposables neqatives

Detall de les bases imposables neoatives

En el present exercici no existeixen bases imposabres negalives pendents de
@mpensar.

En el present exercici no s'ha.prodult cap moviment que afecti l,estat del compte
de crédit fiscal per compensació de pérdues.

14.4 lncentíus fiscals

Detall situació dels incentius

Durant l'exercici no s'han apricat incentius propis de |exercici n¡ corresponents a
altres exercicis.

Detall del compte "Drets per deduccions i bonificacions,'

En el present exercici no s'ha produ'it cap mov¡ment que afecti l,estat der compte
de "Drets per deduccions i bonificacions',.

14.5 Alfues asoectes de la situació fiscal

Correcció del tious imoositiu

L'entitat no ha procedit a Ia comptabiliizació de canvis en l,efecte impositiu per no
estimar- variable el tipus de gravamen que afectará als actius pér diferbncies
tempoÉnies deduibles, passius per diferéncies temporánies imposables ¡ crédits
fiscals der¡vats de bases imposables negafives.

Reserves esoecials

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

V¡a La¡otana,33,6¿ 1a 08003 Barcelona NIF: G0879777'l
Tel. 93 310 44 04 www.fmc.c¿t
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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 el Gompte de Resultats queda
desglossada de la seg0ent manera:

L'import obtingut com a ingressos d'explotació, ha estat de 2.379.059,67 euros (al
20'13 va ser de 2.488.027,39 euros) que inclou els ingressos per quotes,
prestacions de serveis, seminaris, publicacions i les subvencions rebudes per a
les activitats.

En el quadre següent es mostra el detall dels diferents ingressos de l'Entitat, amb
les dades comparatives de I'any anterior:

V¡a La¡á8ña.33, 6i! 1a 08003 Barcelona NIF: G08797771
T€1. 93 310 44 04 www.fmc.cat

partida 7 del compte de resultats "Despeses de personal" (amb el comparatiu
2013) es desglossa de la manera següent:

lng.serveis d¡versos (sem¡nar¡s, publicacions,

Página 30/36

?]oiAI Et|1.tJ
nofsBsos do les activitats 2.273.047,87

1.779.O35,27
2.373.475,74

Quotes 1.808.802,61
814.45iraDoels -346,',I5

Subvencions 565.287,58
res lnqressos d'exolotacló 114.551,65

105.481,25 1'13.394.73
lnqressos axceDc¡onals

2.

1 . '' 56.92
noressos flnanceñs 43.826,00

nqressos 2.53.t.853.39
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16.

Permuta de béns monetaris i serveis

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

A 31 de desembre de 2014 i 2013 l'Entitat no ha realitzat cap provisió a ilargtermini 
. 
i no té compromeses garanties amb tercers, ni aitÉs passiüs áÉ

contingéncia coneguda.

El fons soc¡al té un varor de 3.09g.756,44 € | está destinat a l,acompriment de resfinalitats de la Federació.

Els excedents que s'obtenen són destinats totalment a l,activitat de la Federació iaquells que no s'hi destinen, incrementen ra dotació patrimoniar o les reseryes.

Les transaccions entre parts vincurades es comptabiritzen d,acord amb res normesgenerals.

En el moment inicial els elements objecte de la transacció es comptabiliEen encarácter general pel preu acordat,.si equival al seu valor raonable. Én el ca" qu.
el preu acordat en una operació difereixi del seu valor raonable, la diferéncia'es
registra atenent a la realitat económica de l,operació.

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

18.2 Retribuclons als membres de l'óroan de qovern

L'Assemblea General és l,órgan máxim de la Federació, en el qual hi són
representats lots els seus adherits.

El consell Nacional és el principal órgan de govem de la Federació en els
períodes que van dAssemblea a Assemblea.

18.

18.1

V¡8 Laietana,33,6¿ 1a 08003 Barcolona NIF: G08797771
Tel. 93 310 ¡¡4 04 www.fmc.cat
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Cap dels membres de l'Assemblea General ni del Consell Nacional ha rebut cap
retribució per l'exercici del seu cárrec.

El Comité Executiu és l'órgan de direcció ordinária de I'entitat que decideix les
seves prioritats ila seva actitud davant de les qtlestions que afectin els
ajuntaments.

Els membres del Comité Executiu no han percebut cap retribució per l'exercici del
seu cárrec, per tant, el desenvolupament de les seves funcions és essencialment
gratuIt.

Tampoc hi ha cap membre del Comité Executiu que realitzi funcions de direcció o
geréncia o hag¡ desenvolupat alguna activitat a la FMC a banda de les ordináries
de pertinenga al Comité Executiu, les quals puguin ser objecte de remuneració
d'acord amb alló establert a l'apartat 2 de l'article 322-16.

No hi ha cap tipus de benefici social.

La retribució total dels caps i de l'equip directiu, a l'exercici 2014, en concepte de
remuneració ha estat de 262.396,34€ euros anuals. La del 2013 va ser de
278.638,36€ anuals.

19, ALTRA INFORMACIO

19.1 Nombre mitiá de persones ocuoades

El nombre mitjá de persones ocupades durant I'exercici, distribuit per categories ¡

génere ha estat el següent:

V¡a La¡etana,33, 6¿ 1a 08003 Earcslona NIF: G08797771
Tel.93 3'10 44 04 www.fmc.cat

S€cr€t lc€nsral
Admlnlstrador
Cap Gabinet Presidéncia
Serwls Juldicr
Cap servols Secrelarla General

Admlnlstació, publicac¡ons ¡

comun¡cació
Coordlnadors técnirx
Admlnlstratus
Altre personal no qualificat

0,973

0

1

0
2,268

I
0

0
0
0
0
0

1,990

3
6

0,'104

1

I
0
0
0

0
3,ilz

0
0

0
0
0
2
1

'1,807

3
4
1
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A final_de l'exercici, les persones ocupades, distribul't per categories igénere ha
estat el següent:

19.2 Canvis en !'órqan de Govern

El Comité Execuliu está constitull pel president i un
vicepresidents i vocals. A data d'elaboració d,aquests
composició del Comité Executiu ha estat la següent:

El Consell Nacional, com a principal órgan de govern de la Federació en els
periodes que van dAssemblea a Assemblea, está const¡tuit per una representació
ponderada dels diferents tipus d'ajuntaments i d'altres ens locals membres fins a
un nombre máxim de 71 i, entre d'altres funcions está la de nomenar, d,entre els
seus membres, el president, els vicepresidents iels vocals del Comité Executiu i
nomenar també el Secretari General.

V¡a La¡elana, 33,6¿ la 08003 Barcelona N¡F: G08797771
Tel. 93 310 ¡t4 04 www.fmc.cat

Secrotari General
Adm¡n¡stador
Cap Gabinet Presldénda
Servsis Jurldics
Cáp servo¡s Secretaria General
Admlnlsúació, publicadons I

comunlcació
Coordlnadors lécnlcs
Admin¡staüus
Altre peBonal no qualifcat

0
0
0
0
0

2
3

6
0

0
0

1

2
1

'I

3
4

1

nombre variable
comptes anuals,

de
la
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Xav¡er Amor Pres¡denl
Marln Núr¡a esidenl
Rodrlguez David )s¡dent
Tejedor Lluls Vlcepresldent

VicepresidentFélix Josep
Arisa Miquel 9nt
Reyes Manuel V¡cepres¡r
I 22 vocals

g,g
iEÉr#3
i3g
ft3
Eu
a¡

1

0
0
0
'|

2
,|

0

1

1

0
0
0
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0
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19.3 Altra informació

Per la formulació d'aquests comptes anuals no s'ha pogut disposar de tota la
documentació original comptable de l'entitat, donat que el 27 de novembre de
2012 una part de la documentació va ser intervinguda en el marc de les
diligéncies prév¡es 470/2010, dutes a terme pel Jutjat d'lnstrucció 1 de Sabadell.

19.4 Auditoria de comptes

Com ja ha estat comentat en la Nota 2.1 el Secretari General ha encarregat la
realització d'una auditoria voluntária dels comptes anuals de I'Entitat. L'auditoria
corresponenl a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014 ha estat realitzada per
AUREN AUDITORS BCN, S.L.P. iels seus honoraris, són de 5.520,00 €, sent

Itres empreses relacionades amb AUREN AUDITORS BCN, S.L.P. han facturat
/a la FedLració, durant I'exercici 2014, un import de 19.430,43 € pels

honoraris en concepte d'assessorament fiscal, econÓmic i financer,
12.882,00 € pel 2013.

O. INFORMED'INVERSIONSTEMPORALS,

La Federació és coneixedora de l'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.

La Federació, a l'hora de seleccionar la realització d'inversions temporals, valora
en tots els casos la seguretat, la liquiditat i la rend¡bilitat que ofereixen les diverses
alternatives d'inversió, tenint cura que hi hagi equilibri entre aquests tres princ¡pis,
segons les condicions de mercat existents en el moment de la contractació.

Durant I'exercici de 2014,la Federació ha realitzat una imposició a curt term¡ni per
import 1.000.000,00 € a l'entitat Banc Sabadell.

Mo La¡erana,33, 6¿ 1a 08003 Barcelona Nlf: G08797771
Tel. 93 310 44 04 www.fmc.cat
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21.

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

Barcelona , 3f de marg de 2Ols

FEOERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

la realització de les activitats própies de la

Vaa La¡elana,33, 6é 1a 08003 Barcelona N¡F: G08797771
Tel. 93 310 ¡14 04 www.fmc.cat
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A Barcelona, 31 de marg de 20'15, resten formulats els Comptes Anuals (Balang
abreujat, Compte de Pérdues i Guanys abreujat, Estat abreujat de Canvis del
Patrimoni Net i Memória abreujada), de l'01101114 al 31112114 de l'entitat
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, numerats conelativament del I al
36, donant la seva conform¡tat, m¡tjangant signatura, el President del Comité
Executiu i el Secretari General de la Federació.

Via Laietana.33, 6¿ 'la 08003 Barcelona NIF: G08797771
Tel. 93 310 44 04 www.fmc.cat

VIER AMOR
: 38.83'1.599 - D

D.N.l.:14.244,294 - A

Pngina 36/36



§
FEOEFACÚ t)E MUNICIPIS

t)E CATAI-I.I.IYA

INFORME DE GESTIó DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE

CATALUNYA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2OI4

PRIORITATS EN L'ACTIVITAT DE L'FMC DURANT EL 2OI4

L'FMC ha dut a lerme al llarg de l'exercici 2014 un segu¡t d'accions enquadrables en
els segUents ámb¡ls reflectits a la memória anual aprovada per l'Assemblea General: el
seguiment de les iniciatives d'impacte normatiu -medial iimmediat- sobre sls governs
locals; les accions a iniciatives qué requereixen el posicionament de I'FMC; la millora
¡nterna dels proced¡ments i la gestió pressupostária i organitzat¡va de l'entitat; els
serveis d'assisténcia iformac¡ó id'altres; ila transparéncia. Aquests eixos marquen les
caracterlstiques de l'act¡vitat de I'ent¡tat durant l'any 2014, isistematitzats a la
memór¡a, destil'len quatre grans pr¡oritats en l'actuació de l'any 2014:

. La definició de posiclonament I adaptació del món local a la LRSAL.

L'activitat en aquest ámbit ha estal -i encara continua sent-ho- molt rellevant. Hem
promogut, com sabeu, el conflicle en defensa de I'autonom¡a local davant el Tribunal
Const¡tuc¡onal amb motiu d'aqu€st tercera gran reforma de la llei de bases del régim
local i una part important de la nostra aclivitat, en aquesls moments i a curt termin¡,
vindrá determinada per preservar el nostre ámbit d'actuació dels efectes més negalius
d'aquesta lle¡ de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

Són un total de 99 accions i/o activitals empreses al voltant d'aquesta llei aprovada
l'any 2013 i, val a dir, que renovem un compromls d'atenció Preferent al seguimenl de
l'apÍicació d'aquesta reforma ia afavorir un nou canvi normatiu que respect¡
l'auionomia local i satisfaci els interessos de les nostres comun¡tats locals.

. lmpacte normatiu.

El segu¡ment d'¡n¡c¡at¡ves normatives amb incidéncla en el món local que, com sabeu,
és un eix principal en els objectius estatutaris de la nostra entitat, ha estat també una
pr¡or¡tat rellevant amb un total de 182 acc¡ons i/o activ¡tats, del conjuni de les quals és
destacable la relativa al seguiment d'iniciatives normatives del Govern, sotmeses a

informe de la Comissió de Govem Local. La memór¡a contempla una relac¡ó detallada
d'aquesta act¡vital de seguiment normatiu.

. Transpaféncia ¡Bon govern'

També aquesta prioritat ha 6stat determinant -i no solamenl en l'ámbit de segu¡ment
de les dues disposic¡ons legals en vigor (la Llei estatal ¡la Llei catalana)-, sinó també
en l'ámb¡t ¡ntern de la nostra organitzac¡ó.
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La nostra ent¡tat ha endegat en els darrers mesos una série de mesures adreqades a

Á¡lóiá, "r. processos -de gestió Interna. L'aprovació de les instruccions de

l".iiá"t".i0, llaprovació de lei normes generals áe funcionament intern i de control

;;il;;iá g;'tiü pr"""rpo"tária, els cómptes anuals, la tresoreria i la comptabilitat

;; l;'F;;;á.'i-,r, el nou portal de tánsparéncia, la nova web de l'entitat' l'auditoria de

oioi"""¡O de dades. I'aúditor¡a de regülaritat, etc., totes elles adregades a ¡mPlantar

lná gor"tn"ng" de i'entitat basada en la transparéncia i l'austeritat'

Oes del punt de visla extern, és a dir, el relatiu a la generació de Posic¡onament de

[ñc ..i¡i" l'áplicació de tes duás lÉis de transparéncia -la calalana i I'estatal- és

;;;i;";bb 
-1" 

fromoció oe ta 
-fiimára 

guia elaborada per a I'apl¡cació de la llei

"iiiiáiá-p"l 
p;;üment de cataiunvá, qué ha estat Pt-"19*q".i difosa a tot el conjunt

de les administracions locals ;üi;;' per IACM 
'¡ 

I'FMC i ha estat elaborada pel

óátlrataiü J" Dret constitucionái, ñ*t"i Jiménez Asensio- El número d'acc¡ons i /o

act¡vilats vinculades a la transpaénc¡a i bon govem ha estat de.25 perd, permeteu'me

subratllar l'acc¡ó empresa put i"- noitt" entitat per tal de millorar els processos de

gestió interna.

Serveis als associats

estatuts determinen que per al to'pri'"ni a" les seves finalit-ats de representació i

;;iil;;;É il tocats'|,FMC ha be facititar I'intercanvi. d'informació sobre temes

locals, prestar serveis d'assessoram"nt per als seus membres' organitzar sem¡naris'

;;il": l; f"rració i assisténcü iá"nit", pto'o"" publ¡cac¡ons' elc etc Aquest

,-""4"i "Jári"ri 
té un ¡mpacte J¡*4" á^ lei tasques de la FederaciÓ que 911:,1::

Bé, és el gruix més important des del punt de.vista quanlitatiu ies refereixen als

í"r"¡. i'¡ñi"i¿t mes sinsularlái fer'ats nostres associatst.D",-f1-:]:^1-"^tlf:

liil¡J#;il ;: ;;Jj;.;;ffiffi.Éniái,¡iáiJ' -rufn'-"j'9.q" manera especiar a

I"^il.ia.i ^it!. ¡i.,iá'rmrt¡v". ats associats i a ta nova difusió ipro¡ecció *]? 1"I1L'#j:i|Jl]!*"fi;i'ff;'iáitü" ,,tr*;, lii¡ com a res acáions rerarives a ra
'JiJñiJlá'i áiülü á"1 ion ¡,,"m"nt, rá li'otu919,1"--qibtes 

iconsultes dels membres

ñi¡tiánát r'"r""ració d'informes, consultes i publicacions'

PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA

Per altra banda, s'ha presentat el pressupost per a l'any.2015,"":?llp]lT:Tj:
iol¡g"i,o pi"ri"ia als Éstatuts. de iJ;tilil, lt ?E:."-Yry'.:^df-"fo:,'-"t:":1"^:1':"::l"Ji#;Iñüü, t?l^lp-"iil'I¡",-"9án9'i" I votuntát ae-serv:l^:n :::^r,"^",1""i:+;ffi;aren;ñ;" n¿ r*r"á¡áá amb una nova presentaciÓ,-*t9*:lf
l,ii?'l"L';"liliiií?i,",ii'püol" ,¡g;'i, in"'3'nó¡1'1,'1111"i1{:: 1: q"^",1'o;,,":l}.,:'
:;:Iir".T,' Hu ,,i ñ";;P;;1 q-ue rL"ul úna reducció de, más 

-1e- 1q0 1l1¡::?"I
;i.ttl*.i"iCtJs¡vamént "ñ¡-uÁ. 'inoració 

de-le-s,-11:!1s::^1"^I""ji':l:l 
i;:ffiH iJEü"#;: ffi; ;" óár"i'nv", quB es -plasma. 

en la consolidació^i'"- '--i¿n"i" 
ro."l, tát'"t¡o i infbrmació previstos en aquestpotenciació dels servels d'assis 

--^rÁ^ ¡^ñ-r -^érrae .raré<ñff ñ'i il " 
p,"l"iip"lt ", u, 

^á 
nova estrucru ra y:- tlÍéi.i "^:T^ 

moslres clares

E:iltJ,ii;i, ;árrl';;;tiál;;'r*i;t a ravor ds tots els ens locals que en formen part'
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Cal destacar la presentació en tres programes: serveis generals i suport local,
comun¡cac¡ó i projecció institucional i formació ¡acl¡vitats assistencials- Tots ells
recullen les despeses previstes orientades totes elles en una lfnia de contenció, al
maleix temps que es potenc¡a al máx¡m els serveis als ens associals.

En def¡n¡t¡va, un pressupost amb una nova eslructura que pretén donar mostres clares
d'austeritat, bona gest¡ó ior¡entat a favor de tots els ens locals que en formen part.

Aquest document permetrá avaluar el grau de compliment dels object¡us previstos - si
més no, els més s¡gn¡f¡catius - per a 2015, i que s'han pogut individualitzar. En anys
successius, s'aniran incorporant nous objectius que puguin ser mesurables i

avaluables.

Es pot concloure que aquest coniunt d'estats ens permelen obtenir una informació
completa del que será l'act¡vitat económica i financera de la FMC durant l'exercici
2015, posant de manifest tant els resullals económics que s'espera obtenir, com les
activitats que els generaran icom a colofó, la situació financera i patrimonial al final de
I'exercici.

i avaluació permanent de tota aquesta ¡nformació permetrá adoptar les
conectores que s¡gu¡ necessari al llarg de l'exercici, de forma immediata, a

partir de la informació proporcionada per la comptabililat i dels indicadors d'activitat
associats als objeclius.

MILLORA INTERNA DE PROCEDIMENTS DE CONTROL

Del conjunt d'activ¡tats de millora interna dels procediments, gest¡ó pressupostária i
organitzativa de l'ent¡tat duies a terme per I'FMC durant I'any 2014 cal destacar:
. L'aprovació do les ¡nstruccions ¡nternes d€ contractac¡ó pel Gom¡té Execut¡u

del 20 d'octubre de 2014

La Federació de Municipis de Catalunya (en endavanl, |'FMC), d'acord amb el que
d¡sposa l'article 3.3.c del Reial Decret Legislatiu 312011, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova e¡ Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant,
TRLCSP), té la cons¡deració, als efectes d'aquesta Llei, de poder adjudicador no
Adm¡nistració Pública, la qual cosa determ¡na el régim d'apl¡cació del TRLCSP a I'FMC
en matéria de contraclació.
Les lnstrucc¡ons lntemes 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 garant¡t l'efect¡vitat dels princ¡pis de publicitat, concunéncia,
transparéncia, confidencialitat, igualtat ino discriminació, il'adjudicac¡ó del conlracte a
l'oferta económicament més avantatjosa.
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. Los normos gonerals da func¡onament adm¡nlstratiu i control, aprovados pel
com¡té Exocutlu de 16 de dosemb¡a de 2014

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC), com a ens privat, sotmés al dret civil i

mercantil, que ss finanga tant amb ¡ngressos de dret pr¡vat (quotes) com ingressos de
dret prlblic (subvencioni), vol regular el seu funcionament operaliu en l'ámbit econÓm¡c
amb unes normes de funcionament i control.

La finalitat de les presents instruccions és dotar la FMC dels instruments més adients
per regular el seu funcionament administratiu i els mitjans de conlrol dels qué es dota
per aóonseguir que la seva act¡v¡tat económ¡ca estigui sotmesa als pr¡ncipis de
iransparéncá, boñ govern ¡ legalitat, amb I'objectiu d'aconseguir les final¡tats que l¡ són
própies d'acord amb els seus Estatuts.

. La nova ostructura pressupostárla i de funcionament -comptable 
lesultant dol

convenl ¿e col'labóracló iignat amb el GSITAL de Catalunya en data 1 de

setembre de 2014, que ja hem comentat en el punt antor¡of'

Davant l,absénc¡a de cap norma determ¡nant del contingut i la forma del pressupost als

qu" f'"rti" o;"¡u"tar-se Ll pressupost de la FMc pe-r. a 2015, s'ha optal per a.elaborar
üñ-pr"tirpott prenenl com a niodet el definit á I'Annex ll del PGC adaptat a les

ánt¡iát" t"i''s" fiiralitats lucrai¡ves, aprovat per RD 149/2011, aplicable a les fundacions

áe 
"ómp"t¿n"¡" 

estatal i a les aisociacions declarades d'ut¡litat públ¡ca, corresponent

al "Pla á'actuació de les entitats sense f¡nalitats lucratives"

LINIES DE FUTUR DE L,ACTIVITAT DE L,FMC

Les lfnies de futur de l'activitat de I'entitat passen per dinam¡lzar les accions de

;;¡ri;ñ notrJ, i posicionament de I'FMC en relac¡Ó a tot el procés de canvis en el

.áiüi po¡f¡. local, incrementar i millorar la proiecció de I'FMC amb un nou impuls'

i"tü"Át n, llnies de col.laboració i cooperaoiü per situar-la en la xarxa local en els

i"i.Jt J. ,"¡ot utilital per a la defensa áe I'autonomia local, tal i com reflecteixen els

seus Estatuts.

Enaquestsent¡t,lamodernitzaciódelainformac¡óal§municipisielreforgamentdeles
iinies' d,assisténcia técnica a través de les xarxes professionals, associatives i

init¡tr.i"n"fr 6xistents i també establint linies de col'laborac¡ó permanent ide
;;6;";ió amb I'ACM, la FEMP, Diputacions i consells comarcals i la GENCAT'

En aquesl mateix sentil, l'enfortiment i ampliació dels recutsos format¡us de qualitat a

l,abast, situant-los en una gfan xarxa de col.laboració amb d'altres enütats i
institucions, esdevé un objectiu a curt termini de l'ontitat'

Tot a¡xó per tal de fac¡litar I'elaboraciÓ d'unes bases d'actuació de l'FMC compromeses

ámU tes LxigCncies d'innovació democrát¡ca i bon govern local a Catalunya'
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A Barcelona, 3l de marg de 201S, _resta formulat l,informe de gestió de I'OllO1114 al
31112114 de t'entitat FEDERACTó DE MUNtctpfS DE CÁIALUNYA, numerat
correlativamenl del I al 5, donant la seva conformitat, mitjangant signatura, el
President del Comité Executiu i el Secretar¡ General de la Federació.
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FEDERACIó DE T,TUNICIPIS DE CATALUÍ{YA
c/ V¡a La¡tena núm. 33, 60 1.
O8OO3 AAR.CELONA

AI COMITé EXECUTIU dE IA FEDEMCIó DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

Com a part de la nostra auditoria dels comptes anuals de la FEDEMCIó DE MUNICIPIS
DE CATALUNYA corresponents a l'exercici 2014, hem estud¡at i avaluat el sistema de
control ¡ntern per determinar la naturalesa, el moment ¡ l'ampl¡tud dels procediments
d'aud¡toria. Aquest estudi i avaluació del sistema de control intern tenen només la
f¡nalltat indicada i no pretenem ldentificar necessáriament totes les deb¡litats gue poden
existir; per tant, no expressem una opinió sobre el sistema de control intern. Tanmateix,
durant la feina hem identificat condicions que considerem que representen deb¡l¡tats del
sistema de control intern i altres sugger¡ments de carácter operatiu, que es relacionen a
l'annex.

Les debilitats descrites anteriorment es van considerar en determinar la naturalesa, el
moment d'execució i l?mplitud dels procediments d'auditor¡a apl¡cats en l'audttoria dels
comptes anuals de la Federació per a l'exerc¡ci anual clos el 31 de desembre de 2O!4 i,
en conseqÜéncia, el cont¡ngut d'aquesta comunlcac¡ó no modiftca el nostre informe
d'auditoria independent de data 26 de maig de 2015.

En aquest sentit, cal assenyalar que la implantació ¡el manteniment d'un sistema
adequat de control intern, així com el desenvolupament de millores del sistema, són
responsab¡litat de la Comissió Execut¡va de la Federació.

Aquesta comunicació es realitza per al coneixement i ut¡l¡tzac¡ó de la Comissió Executiva
de la Federació, per tant, no ha de ser ut¡litzada per altres f¡nalitats.

Atentament,

Miguel Ángel Catalán Blasco
Soci
Barcelona, 26 de maig de 2015
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ANNEX

Durant l'exercic¡ 2014 s'han executat un conjunt d'accions de millora ¡nterna dels
proced¡ments, gestió pressupostária i organitzat¡va. Cal destacar:

- L'aprovació de les instruccions ¡nternes de contractació pel Comité Executiu el 20
d'octubre de 2014.

- L'aprovació per part del Comité Executiu el 16 de desembre de 2014 de les
normes generals de funcionament admin¡stratiu ¡ control.

- El Conven¡ de Col.laboració signat amb el CSITAL de Catalunya a data d'l de
setembre de 2014 en el que s'adopta una nova estructura pressupostária ide
tuncionament compta ble.

Hem verif¡cat que a finals de lhxerc¡ci 20L4 ja han estat implementades totes

incompliments legals. Aixó no obstant, els esborranys dels lnformes també inclouen
acc¡ons de millora que considerem oportunes.

1, EVOLUCIó D'OBSERVAC¡ONS I RECOMAIIIACIONS FETES Ef{ EXERCICIS
ANTERIORS :

o Signatura autor¡Eada en ent¡tats f¡nanceres a pGrsones que ja no tGncn cap
résponsab¡litat a la Federec¡ó de Hun¡cip¡s de Catalunya

Ens exercicis anteriors és va observar que en determinades entitats financeres estava
donada d'alta com a persona amb s¡gnatura autor¡tzada l'antic pres¡dent de la
Federació.

En conseqüéncia, es va recomanar l'actualitzac¡ó de les s¡gnatures autoritzades per
disposar dels comptes bancaris, ila creació d'un arx¡u on s'¡nd¡quin les facultats
confer¡des a cada persona. Així mateix, es va recomanar que en determinats comptes
- especialment dipósits ¡comptes a term¡n¡- i per determinats ¡mports, es considerés
establir un s¡stema de signatures autorltzades mancomunades, en qué, com a mínim
haurien de ten¡r firma dos persones, i que les decis¡ons sobre imposicions i d,altres
inverslons siguin sotmeses al vist i plau ¡/o autoritzac¡ó del Com¡té Executiu.
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? aquestes instruccions ¡ normes.
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5$ixí mateix, cal destacar que amb data 13 de febrer de 2015 es va encarregar la
fi §ealització de dos informes di procediments acordats relat¡us a la contractació la6oral i

§$ la contractació de hÉns ¡serve¡s en el període 2011 a 2013 (ambdós inctosos). A ta
eBata d'aquesta carta hem pogut acced¡r als esborranys dels ¡nformes encaregats, les
fi tonclusions dels quals no posen de manifest actes ¡/o fets signif¡catius que supos¡n
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Hem verif¡cat que tot ique a data de tancament de l,exercici 2O14 aquesta incidéncia
encara persistia, Ja que la slgnatura del l'anter¡or Secretari General encara constava
com a autoritzada en algunes entitats financeres, durant el primer trimestre del 2015
s'ha esmenat completament aquesta ¡ncid¿ncia.

Solucionat.

Deixar constáncla dels arqueios d€ crixa rcaliEats
Fruit de la verificació d'exercicis anteriors es va comprovar que ra Federació no
deixava evidénc¡a de l,arqueig de caixa real¡tzat al final dé I'any.

vam fer el suggeriment de deixar evidéncia de tots els arquejos realltzats durant I'any,
on es registrés: persona que real¡tzava l?rqueig, personi que revisava lhrqueig. daiá
¡ import.

En la fe¡na de camp de l'audrtor¡a de l'exerclc¡ f¡nal¡tzat a 3r de desembre 2014, hem
comprovat que la FMc real¡tza un arqueig de caixa a data de tancament. Recomanemque per millorar encara més aquest procediment, la realitzac¡ó dels arquejos de caixaes faci en períodes més curts de temps, de forma sistemática, pá, eremff"mensualment.

Parc¡alment solucionat.

De¡xar constánc¡a escr¡ta de les concillacions bancáries

L'Entitat no deixava constáncia escrita de les conciliacions bancáries reallrzades, nl la
seva aprovació i supervisió.

En exercic¡s anteriors es va proposar que:

Es confecc¡onin de les conciliacions util¡tzant un model estandaritzat en el que esrelac¡onln totes les parfldes concir¡atóries indicant el concepte ila dala de
comptabilitzac¡ó de l'entitat financera i la Federació.

sigu¡n revi<ades i aprovades per una persona d¡ferent ar responsabre de bancs,havent de deixar evidéncia d,aixó en les conciliacions (s,analitzaran en partidÉ;
les partldes estranyes i antigues, per exemple, aqu'elles amb una ;nt¡guitat
superior a un mes).

Es concil¡en els saldos ders extractes bancaris ide comptab¡litat a dates
co¡nc¡dents, el qual facilitará ra seva preparac¡ó ¡ d¡sm¡nu¡rá el nombre de partides
pendents.

El tall d'operacions s'ha de realiEar a la data de tancament de l,exercici.
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Hem verificat que la FMC com a conseqüéncla d'aplicar les normes generals de
funcionament admin¡stratiu ¡ control aprovades per part del Comité Execut¡u de 16 de
desembre de 20L4, a data de tancament del present exerc¡ci ja ha solucionat per complet
aquesta ¡ncidéncia.

Solucionat.

2. OBSERVACIOiIS I RECO}IANACIONS DE L'EXERCICI TA CATA 31/12l2O14:

Obtenc¡ó d6l mod6! 145 de tots els trebal¡edors de I'Ent¡tat

Hem observat que la FMC no disposa de tots els models 145 de tots els treballadors.

Recomanem la necessitat dbbten¡r, dels treballadors, degudament signat, el model
145 m¡tjangant el qual es declara la situació familiar del treballador, Aquest document
és la base per a practicar correctament les retenc¡ons de les nómines.

Periodificacló dels ¡ntercssos

Hem observat que una part dels interessos bancaris corresponents a saldos a favor de
la Federació van ser meritats a l'exercic¡ 2013, peró han estat comptab¡l¡tzats a
l'exercici 2014, ja que la Federac¡ó reg¡stra aquests ¡nteressos quan rep la notiflcació
del banc, que ha estat feta durant el 2014.

Cal gue els interessos siguln comptab¡lltzats en l'exerc¡ci que correspongu¡ atenent al
princ¡pi comptable de mer¡tament.

Recomanem establlr els proced¡ments necessar¡s per reconéixer els ingressos per
lnteressos a l'exercici en qué es merita.

Adequació a la realitat del sistema de quotes del associats,

Hem observat que alguns associats reconeixen parc¡alment les seves quotes ¡ que la
Federació al cap de tres anys procedeix a regularitzar la d¡ferenc¡a entre la quota
comptabilitzada i l'import reconegut ¡ pagat pels associats, sempre de conformitat amb
l'aprovació de l?ssemblea General,

Suggerim revisar la política de reconeixement de quotes per tal d,ajustar-se a la
real¡tat dels ¡ngressos efectius, redulnt els casos d'associats que de manera
sistemát¡ca reconeixen un menor import de la quota del que els hi pertocaria.
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