
BALANÇ BA
NIF: G25040411 UNITAT:

Euros: 9001

                X                X
Milers: 9002  

Milions: 9003  

Lleida, 23/02/2018

ACTIU NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

A) ACTIU NO CORRENT 5.901,98 10.974,92
II. Immobilitzat material 4, 5 5.901,98 10.974,92
2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 4, 5 1.887,65 2.283,93
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació 4, 5 1.590,08 2.796,13
4. Alltre immobilitzat material 4, 5 2.424,25 5.894,86
B)   ACTIU CORRENT 33.918,11 46.355,55
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

4, 10 20.117,02 18.507,89

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis 4, 10 1.564,43 -292,88
4. Altres deutors 4, 10 17.589,73 18.800,77
5. Personal 6 962,86 0,00
V. Periodificacions a curt termini 6 2.699,94 2.699,94
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4, 10 11.101,15 25.147,72
1. Tresoreria 4, 10 11.101,15 25.147,72
TOTAL ACTIU (A+B) 39.820,09 57.330,47

PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

A) PATRIMONI NET 19.736,62 42.828,39
A-1) Fons propis 1,4,12,17

,22
19.736,62 42.828,39

I. Fons dotacionals o fons socials 1,4,12,17 57.609,28 57.609,28
1. Fons dotacionals o fons socials 1,4,12,17 57.609,28 57.609,28
III. Excedents d'exercicis anteriors 1,4,12,17

,22
-14.780,89 9.753,08

1. Romanent 1,4,12,17
,22

23.852,57 23.852,57
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 8 -38.633,46 -14.099,49
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3,12, 17 -23.091,77 -24.533,97

C) PASSIU CORRENT 20.083,47 14.502,08
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 4, 11 20.083,47 14.502,08
1. Proveïdors 4, 11 5.357,11 1.708,36
2. Creditors varis 4, 11 610,68 -743,95
3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 7 66,17 66,17
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques 4,11,14 368,65 71,50
5. Acomptes d'usuaris 7 13.680,86 13.400,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 39.820,09 57.330,47

DENOMINACIÓ SOCIAL:

Federació Catalana
de Piragüisme



COMPTE DE RESULTATS PA
NIF: G25040411 UNITAT:

Euros: 9001

                X                 X
Milers: 9002  

Milions: 9003  

Lleida, 23/02/2018

COMPTE DE RESULTATS NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

1. Ingressos per les activitats
1,4, 13,15 171.440,49 177.970,53

a) Vendes i prestacions de serveis 1,4,15 65.592,25 69.839,75
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 0,00 0,00
d) Subvencions oficials a les activitats 1,4, 13,15 106.121,37 108.130,78
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 10 -273,13 0,00
2. Ajuts concedits i altres despeses 1,4, 15 -13.143,53 -5.566,79
a) Ajuts concedits 1,4, 15 -12.227,61 -3.820,83
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de 
govern

1,4, 15
-915,92 -1.745,96

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00
5. Aprovisionaments 1,4, 15 -14.262,93 -5.738,31
a) Consums i deteriorament d'existències 1,4, 15 -4.627,93 -2.872,18
b) Treballs realitzats per altres entitats 1,4, 15 -9.635,00 -2.866,13
6. Altres ingressos de les activitats 1,4, 15 19.747,41 18.962,12
a) Ingressos per arrendaments 10 150,00 811,00
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1,4, 15 19.597,41 18.151,12
7. Despeses de personal 1,4, 15 -99.438,66 -117.772,05
8. Altres despeses d'explotació 1,4, 15 -81.099,06 -87.104,56
a) Serveis exteriors 1,4, 15,17 -71.631,56 -79.146,59
a1) Recerca i desenvolupament 0,00 0,00
a2) Arrendaments i cànons 1,4, 15,17 -551,76 -1.035,76
a3) Reparacions i conservació 1,4, 15,17 -2.380,10 -4.138,45
a4) Serveis professionals independents 1,4, 15,17 -14.969,28 -16.104,90
a5) Transports 1,4, 15,17 -15,94 -65,47
a6) Primes d'assegurances 1,4, 15,17 -17.625,06 -18.558,05
a7) Serveis bancaris 1,4, 15,17 -506,24 -600,42
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 0,00
a9) Subministraments 0,00 0,00
a10) Altres serveis 1,4, 15,17 -35.583,18 -38.643,54
b) Tributs 10 -149,00 -149,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 10 -1.061,50 0,00

d) Altres despeses de gestió corrent 1,4, 15,17 -8.257,00 -7.808,97
9. Amortització de l'immobilitzat 1,4, 5 -5.354,50 -4.789,26
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00
a) Deterioraments i  pèrdues 0,00 0,00
b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00
13. Altres resultats 0,00 -496,10
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -22.110,78 -24.534,42
14. Ingressos financers 0,00 0,45
15. Despeses financeres 1,4, 15,17 -980,99 0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00
17. Diferències de canvi 0,00 0,00
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -980,99 0,45
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) -23.091,77 -24.533,97
19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 3, 12 -23.091,77 -24.533,97

DENOMINACIÓ SOCIAL:

Federació Catalana
de Piragüisme



Estat de Canvis en el Patrimoni Net PN

NIF: G25040411 UNIDAD:

Euros: 9001 X

Miles: 9002  

Millones: 9003  
Lleida, 23 - febrero - 2018 

Total
Pendents de 
desemborsar

1 2 6 5 8 7 12 13

A)  SALDO, FINAL DE L'EXERCICI (1) 57.609,28 0,00 16.160,67 0,00 -6.407,59 0,00 0,00 67.362,36

I.    Ajustaments per canvis de criteri del exercici (1) i anteriors
0,00

II.    Ajustaments per errors del exercici (1) i anteriors 0,00

B)  SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI (2) 57.609,28 0,00 16.160,67 0,00 -6.407,59 0,00 0,00 67.362,36

I.    Excedent de l'exercici -24.533,97 -24.533,97

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

III.   Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.   Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00

2.   (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00

3.   Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00

4.   Altres aportacions 0,00

VI. Altres variacions de patrimoni net -6.407,59 6.407,59 0,00

C)  SALDO, FINAL DE L'EXERCICI (2) 57.609,28 0,00 9.753,08 0,00 -24.533,97 0,00 0,00 42.828,39

I.    Ajustaments per canvis de criteri del exercici (2) 0,00

II.    Ajustaments per errors del exercici (2) 0,00

B)  SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI (3) 57.609,28 0,00 9.753,08 0,00 -24.533,97 0,00 0,00 42.828,39

I.    Excedent de l'exercici 3 -23.091,77 -23.091,77

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

III.   Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.   Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00

2.   (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00

3.   Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00

4.   Altres aportacions 0,00

VI. Altres variacions de patrimoni net -24.533,97 24.533,97 0,00

E)  SALDO, FINAL DE L'EXERCICI (3) 57.609,28 0,00 -14.780,89 0,00 -23.091,77 0,00 0,00 19.736,62

(1) Exercici N-2. 2015

(2) Exercici anterior al que van referides les comptes anuals (N-1). 2016

(3) Exercici al que van referides les comptes anuals (N). 2017

DENOMINACIÓN 
SOCIAL:

Federació Catalana
de Piragüisme

NOTES A LA 
MEMORIA

Excedents pendents 
de destinar a les 

finalitats 
estatutaries

Subvencions, 
donacions i llegats 

rebuts

TOTALExcedent de 
l'exercici

Fons

Excedents exercicis 
anteriors

Aportacions per a 
compensar pèrdues
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NIF: G25040411 MEMÒRIA UNITAT:

Euros: 9001 X

Milers: 9002  

2017 Milions: 9003  

DENOMINACIÓ SOCIAL:

L'entitat té el seu domicili a Avda. Tortosa, 88, 25005 - Lleida, i desenvolupa les seves principals activitats a la
seva seu social. 

Federació Catalana
de Piragüisme

Lleida, 23/02/2018

1. Activitat de l'entitat

1. Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l'esport del
Piragüisme.

2. Qualificar les competicions esportives oficials de Catalunya.

3. Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que
es disputin a Catalunya.

4. Encarregar-se de la formació específica dels tècnics de Piragüisme d’acord amb l'Escola Catalana del Consell
Català de l'Esport.

5. Preveure, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i els mètodes no admesos
en l’esport, en col•laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.

6. Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que configuren l'ens
federatiu.

7. Sotmetre a tràmit de la Generalitat de Catalunya la incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins
de la Federació.

8. Promoure el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats
autònomes o amb països, regions o nacionalitats de l’àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció dels
esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de piragüisme, i també de la
preparació necessària, d’acord amb el que estableixen els articles 25.1 i 25.2 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, pel qual s' aprova el Text Únic de la Llei de l'Esport i aquests Estatuts.

9. Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Consell Català de l'Esport, l’esport d'èlit i d’alt nivell,
 i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels i de les esportistes.

10. Crear escoles dins de la Federació per a la formació de tècnics/ques, entrenadors/es, àrbitres i altres
comitès tècnics que els agrupin.

11. Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l’àmbit de
Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional quan es
compleixin els requisits establerts legalment.

La FCP, a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de l'esport
del Piragüisme a Catalunya, exerceix, en coordinació amb el Consell Català de l'Esport, les funcions següents:
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Periodicitat

Anual

Anual

Anual

Anual

En 
diferents 
períodes 
d'un any.

En 
diferents 
períodes 
d'un any.

En 
diferents 
períodes 
d'un any.

La FCP, està constituïda per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i entitats privades, sense
afany de lucre, que entre les seves finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l'activitat física i esportiva.
En concret les disciplines esportives en que s'estructura la modalitat de Piragüisme (l'activitat de l'entitat) i les
altres activitats que es gestionen són les següents:

A partir de les inscripcions
dels diferents clubs i
associacions que participin.

Formació d'àrbitres per activitats
esportives.

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.

Habitualment competicions

*Caiac de mar

A partir de les inscripcions
dels diferents clubs i
associacions que participin.

Activitat

Control, millora, cohesió i motivació del
grup esportiu.

Exercici actual:

Habitualment competicions

12. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents
reguladores de les característiques de les instal•lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin
aspectes de les competicions federades.

13. Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l'esport i la seva incorporació a la pràctica
del Piragüisme a tots els nivells.

14. Vetllar perquè la pràctica del Piragüisme estigui exempta de violència i de tota pràctica que pugui alterar per
vies extra esportives els resultats de les competicions.

15. Difondre el coneixement de la història del Piragüisme i fomentar l’esperit de l’amateurisme i el “fair play”
entre els practicants i ensenyants d’aquest esport en tots els nivells.

16.  Promoure i difondre la practica del Piragüisme arreu de Catalunya.

17.  En general, disposar el que convingui per a la millora de la practica de l'esport del Piragüisme.

Funcions i/o objectius

Habitualment competicions

Formació especialitzada de tècnics per
activitats esportives.

Forma de gestió

Formació d'àrbitres: 2
cursos

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.

*Aigües tranquil·les

Formació de tècnics: 3
cursos

*Caiac Polo

Tecnificació esportiva.

Habitualment competicions

*Aigües braves

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.
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Periodicitat

Anual

Anual

Anual

Anual

En 
diferents 
períodes 
d'un any.
En 
diferents 
períodes 
d'un any.

*Cada disciplina esmentada es divideix per diferents especialitats que formen l'activitat en concret.

Activitat

Ajut pagament de desplaçament i/o
allotjament a la participació en activitats
esportives publicades en el calendari
oficial de la RFEP o la Federació
Catalana, d'acord amb les bases de la
subvenció

El detall específic del ajuts que l'entitat ha atorgat  durant l'exercici actual es:

Forma de gestió

                                            9.815,65 € 

                                            3.002,61 € 

Quantitat atorgada

Ajut a clubs (material fungible) -
Subvenció que s'atorga als clubs
mitjançant el barem i d'acrod amb les
bases de la subvenció.

Control, millora, cohesió i motivació del
grup esportiu..

Formació de tècnics. 1 curs

A partir de les inscripcions
dels diferents clubs i
associacions que participin.

Formació especialitzada de tècnics per
activitats esportives.

Habitualment competicions

Clubs federats

*Caiac Polo

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.

Persones o colectiu a que 
s'ha adreçat l'ajut

*Aigües tranquil·les

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.

Clubs federats

Exercici anterior:

Funcions i/o objectius

Habitualment competicions

Habitualment competicions

*Caiac de mar

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.

Habitualment competicions

Tecnificació esportiva.

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.

*Aigües braves

Tipus d'ajut o programa subsidiat

Ajuts, subvencions i a partir
de les inscripcions dels
diferents clubs i associacions
que participin.
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Homes Dones Clubs
Empreses 
adherides

1.045 389 19 3

7 1

7 3

115 36

1.174 429 19 3

Homes Dones Clubs
Empreses 
adherides

909 375 21 5

22 5

119 43

1.050 423 21 5

Tecnificació esportiva.

Formació d'àrbitres: 2 cursos

Tecnificació esportiva.

Clubs federats Ajut pagament de desplaçament i/o
allotjament a la participació en activitats
esportives publicades en el calendari
oficial de la RFEP o la Federació
Catalana, d'acord amb les bases de la
subvenció

Malgrat respectar el principi d'igualtat en tots els àmbits de la vida social de l'entitat, aquesta no ha dut a terme
activitats específiques per promoure les condicions d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones.

                                            9.427,83 € 

Formació de tècnics. 1 curs de nivel 2 de
caiac de mar

Esport Federat (format per les diferents
disciplines que engloba el piragüisme)

Ajut a clubs (material fungible) -
Subvenció que s'atorga als clubs
mitjançant el barem i d'acrod amb les
bases de la subvenció.

El detall específic del ajuts que l'entitat ha atorgat  durant l'exercici anterior es:

                                            3.820,83 € 

Tipus d'ajut o programa subsidiat Quantitat atorgada
Persones o colectiu a que 

s'ha adreçat l'ajut

Formació d'àrbitres: 1 curs d'àrbitres
d'eslàlom

Clubs federats

TOTALS

Activitat

Esport Federat (format per les diferents
disciplines que engloba el piragüisme)

Formació de tècnics. 3 cursos

Exercici actual:

Activitat

TOTALS

Exercici anterior:

Desglòs de les persones usuàries o beneficiàries de les diferents activitats de l'entitat:
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 - Imatge fidel: 

No hi ha raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel de l'empresa, no s'hagi aplicat les
disposicions legals en matèria comptable.

3. Aplicació de resultats

Els comptes anuals de l'exercici reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l'entitat, així com, en el cas de confeccionar l'estat de fluxos d'efectiu, la veracitat dels fluxos incorporats. Els
comptes han estat obtinguts dels registres comptables de la entitat, i es presenten d'acord allò que disposa el
Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, en endavant (PGCFA) i la resta de normativa comptable
aplicable de conformitat amb les disposicions legals vigents.

Les normes de registre i valoració aplicades són les que es desenvolupen segons els principis comptables i
altres disposicions contingudes relatives al Marc Conceptual de la Comptabilitat establertes en el Decret
259/2008 d'aprobació del Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa comptable aplicable de conformitat amb les disposicions legals
vigents.

No figuren elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç.

 - Agrupació de partides.

En l'exercici no consten partides agrupades.

No hi ha raons excepcionals que justifiquin la modificació de l'estructura del balanç, del compte de resultats, de
l'estat de canvis en el patrimoni net i, en cas de formularse, de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici anterior.

 - Elements recollits en diverses partides.

 - Comparació de la informació:

 - Els Principis comptables no obligatoris:

No procedeix a l'aplicació de l'excedent, al resultar negatiu el saldo del compte de resultats. El resultat negatiu
es compensarà amb beneficis d'exercicis posteriors.

No s'han produït ajustaments significatius per correcció d'errors realitzats a l'exercici.

No s'han produït ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats a l'exercici.
 - Canvis en criteris comptables.

 - Correcció d'errors.

4. Normes de registre i valoració

No ha estat necessari aplicar altres principis comptables no obligatoris.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

Els criteris comptables aplicats en relació amb les següents partides són:

Immobilitzat intangible: és el susceptible d'ésser separat de l'entitat i sorgeixen de drets legals o contractuals el
qual es valora inicialment pel seu cost d'adquisició i es mostra al balanç de situació net de la seva corresponent
amortització acumulada i de les correccions valoratives per deteriorament que es poguessin detectar.
Respecte dels béns amb durada definida, l'amortització es calcula d'acord amb el mètode lineal calculat segons
la vida útil estimada de cada element.
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Béns integrants del patrimoni cultural, en aquesta partida s'inclouen tots els béns que compleixen les condicions
que requereixen les lleis 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric, o 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català. Aquest béns són valorats pel seu preu d'adquisició i es realitza la seva correció
valorativa per deteriorament en el moment que es detecti. Són actius que no s'amortitzen.
Les instal·lacions i elements diferents dels consubtancials que formin part d'aquests o del seu guarniment, no
formen part del patrimoni cultutal, es comptabilitzen a la seva partida corresponent.

Les despeses relacionades amb grans reparacions es tenen en compte per a la determinació de l'import de
l'immobilitzat material. L'import d'aquests costos s'amortitza de forma diferent a la resta de l'element, durant el
període que passi fins a la gran reparació. Un cop s'ha realitzat la gran reparació, el seu cost es reconeix en el
valor comptable de l'immobilitzat com una substitució. 

Els costos que s'incorporen com a major valor d'aquests béns són els relacionats amb grans reparacions, els
quals s'amortitzen durant el període que passi fins a la gran reparació. En el cas que els costos esmentats
anteriorment no estiguessin especificats en l'adquisició del bé de patrimoni cultural, es pot utilitzar el preu actual
de mercat d'una reparació similar. Un cop s'ha realitzat la gran reparació, el seu cost es reconeix en el valor
comptable del bé com una substitució i s'ha de donar de baixa qualsevol import associat a la reparació que
pogués romandre en el valor comptable del bé esmentat.

Les vides útils estimades per a cada un dels elements de l'immobilitzat material figuren en la nota 5 d'aquesta 
memoria.

L'entitat avalua periòdicament l'existència d'indicis de deteriorament de l'inmovilitzat intangible, i en el cas de
detectar-ne, aplica la correcció corresponent.
No obstant, al final de l'exercici, l'entitat avalua l'existencia de o no de fets i circumstàncies que permetin seguir
mantenint una vida útil indefinida en aquells bens qualificats com a tal, en cas contrari, procedeix a cambiar la
qualificació indefinida a la nova estimació efectuada, de conformitat amb la Norma de Registre i Valoració per a
les entitats de dimensió mitjana i de dimensió reduida, (en endavant NRV) 5ª del apartat B del (PGCFA).

Deteriorament de l'Immobilitzat.- El criteri seguit per calcular el valor recuperable dels inmobilitzats intangibles
amb vida útil indefinida i del deteriorament del immobilitzat material, ha estat el següent:
S'ha comparat el valor en libres per a cadascún dels elements del immovilizat o de la Unidad Generadora
d'Efectiu (UGE) més petita que existeixi, amb el seu valor, essent aquest el més gran de dos: el valor raonable
menys costos de venda i el valor en ús.

Tot i això, aquesta Federació no posseeix elements d'aquesta mena.

L'amortització es calcula aplicant el mètode lineal sobre el valor de cost, deduït el seu valor residual.

L'entitat no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.

Immobilitzat material, es troba valorat pel seu valor d'adquisició i es mostra al balanç de situació, net de la seva
corresponent amortització acumulada i del deteriorament que s'hagi pogut produir. 

No existeixen elements d'immobilitzat material que hagin necessitat un període de temps superior a un any per a
estar en condicions d'ús i requerissin l'activació dels interessos financers relacionats amb la financiació exterior
especifíca.

Els costos de renovació, ampliació o millora que augmenti la vida útil d'un element de l'immobilitzat material i la
seva productivitat o capacitat econòmica, es reconeix com a major valor de l'immobilitzat material, donant de
baixa el corresponent valor de l'element substituït si és el cas. 

Els treballs i obres que l'entitat hagi realitzat es carreguen en els comptes de despeses que corresponguin. Els
comptes d'immobilitzats materials en curs s'han de carregar per l'import d'aquestes despeses, amb abonament
a la partida d'ingressos que recull els treballs realitzats per l'entitat per a sí mateixa. 

No existeixen costos de desmantellament o retir, així com de rehabilitació del lloc on es troba l'actiu, ja que
l'entitat no té aquest tipus d'obligacions.
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Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició es reconeixen
com a ingressos en el compte de resultats. Els interessos reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès
efectiu i els dividends quan es declara el dret del soci a rebre'ls.

L'entitat dóna de baixa un actiu financer o part del mateix, quan expirin o s'hagin cedit els drets contractuals
sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, essent necessari que s'hagin transferit de manera substancial els
riscos i beneficis inherents a la seva propietat, en les circumstancies descrites en la NV. 9a del apartat B del
PGCFA.
S'entén que s'han cedit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu financer en
les vendes en ferm d'actius, les cessions de crèdits comercials en operacions de factoring. en les quals l'entitat
no retingui cap risc de crèdit ni d'interès.
L'entitat cedent continua reconeixent els actius i passius associats per l'import al qual l'entitat esta exposada per
les variacions de valor de l'actiu, sobre el que manté el control.

Quan l'actiu financer es dona de baixa, la diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de
transacció atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor en
llibres de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi reconegut directament en el patrimoni net,
determina el guany o la pèrdua sorgida al donar de baixa l'actiu, i forma part del resultat de l'exercici en què
aquesta es produeix.

 - Crèdits per operacions de les activitats i tercers:

Usuaris, deutors diversos i prèstecs o crèdits financers concedits amb venciment inferior a un any, es valoren
pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
Aquells amb venciment superior a un any es valoren pel seu cost d'amortitzat, tenint en compte l'interès implícit,
en el supòsit de ser sense interès contractual. Per al càlcul dels interessos meritats s'aplica el mètode del tipus
d'interès efectiu.

Les posibles pèrdues per deteriorament es determinen de forma individualitzada i amb base a la millor estimació
considerant la informació disponible i es mostra reduint el valor dels actius. No es consideren deteriorables els
actius renegociats, que d'altra manera estarien vençuts o calificats com deteriorables. No hi ha un criteri objectiu
o sistemàtic per a la determinació del deteriorament dels usuaris i deutors diversos, qualificació que s'estableix
cas per cas, directament per direcció.

Als efectes de la seva classificació en les taules segons la categoria de valoració que inclou aquesta memòria,
es consideren "Actius financers a cost amortitzat"

Actius financers i passius financers:

Els actius financers  es classifiquen com:

 - Efectiu i altres actius líquids equivalents:

La tresoreria dipositada a la caixa de l'entitat, els dipòsits bancaris a la vista i els actius financers que siguin
convertibles en efectiu i que en el moment de la seva adquisició, el seu venciment no fos superior a tres mesos,
sempre que no hi hagi risc significatius de canvis de valor i formin part de la política de gestió normal de la
tresoreria de l'entitat. Als efectes de la seva classificació en les taules segons la categoria de valoració que
inclou aquesta memòria, es consideren "Actius financers a cost amortitzat".

Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar: Es qualifiquen com arrendaments financers, aquells
contractes en que no existeixen dubtes raonables de que s'exercitarà l'opció de compra, on es tansfereixen
substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Valorant-los al
valor actual dels pagaments mínims incloent l'opció de compra, utilitzant per l'actualització un tipus d'interès de
mercat sense riscos, ja que aquest és menor que el seu valor raonable.

La resta es consideren arrendaments operatius, i son aquells contractes en que l'arrendatari té el dret d'usar un
actiu durant un període determinat a canvi de pagar un import o unes quotes a l'arrendador, el qual té els riscos i
beneficis inherents de la propietat.
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Les vendes de béns es reconeixen quant s'han transferit al comprador tots els riscos y beneficis significatius
inherents a la propietat.
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pugui ser estimat amb
fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei en la data de tancament de l'exercici.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres Impostos indirectes.: L'IVA suportat no deduïble forma part del preu
d'adquisició dels actius corrents i no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions
gravades per l'impost. En el cas d'autoconsum intern, és a dir, producció pròpia amb destinació a l'immobilitzat
de l'entitat, l'IVA no deduïble s'ha d'addicionar al cost dels respectius actius no corrents.
No han d'alterar les valoracions inicials les rectificacions en l'import de l'IVA suportat no deduïble, conseqüència
de la regularització derivada de la prorrata definitiva, inclosa la regularització per béns d'inversió.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost indirecte suportat en
l'adquisició d'actius o serveis,

Existències: Els béns i serveis compresos en les existències es valoren pel seu cost, ja sigui el preu d'adquisició
o el cost de producció, de conformitat amb la NVR 12ª  del PGCFA.

Els impostos indirectes que graven les existències només s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció
quan no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública, que es el cas d'aquesta entitat.

Els acomptes a proveïdors a compte de subministraments futurs d'existències es valoren pel seu cost.

Els passius financers es classifiquen com: 

Dèbits per operacions derivades o no de les activitats: proveïdors, beneficiaris i creditors diversos:

Són aquells passius financers que s'originen en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat o
que, no tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen en les activitats de l'entitat. 

Ingressos i despeses: Els ingressos i despeses es reconeixen en funció del seu meritament i no de la corrent
efectiva de cobraments i pagaments.
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de la
contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o
serveis, deduït l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que l'entitat pugui
concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. No obstant això, s'hi inclouent els
interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus
d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no es significatiu.

Els ingressos o despeses provinents de les diferents categories d’instruments financers, s'han determinat o
classificat en funció de criteris d'afectació directa, asignan a cadascuna de les categories aquells produïts o
generats de forma directa per l'actiu o passiu inclòs en la categoria. S'incorpora a aquests efectes, quan
s'escau, qualsevol deteriorament dels actius inclosos en la categoria. 

Despeses de personal: No hi ha un criteri diferenciat del d'aplicació general de meritament, per la valoració,
registre i posterior imputació a resultats de despeses de personal, en qualsevol cas i atenent al principi de
meritament, es periodifica l'efecte de les pagues extraordinaries.

No ens consta l'existència de retribucions o compromisos significatius a llarg termini amb el personal. De
concorre, es valoren de conformitat amb la Norma de valoracio de entitats de gran dimensió 17a del PGCFA.

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats
es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

Si es donés el cas, les aportacions rebudes com a conseqüència d'un contracte de comptes en participació i
similars, es valorarien al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la pèrdua, respectivament, que calgui
atribuir als partícips no gestors.

Els dèbits amb venciment no superior a un any es valoren  pel seu valor nominal.

Als efectes de la seva classificació en les taules segons la categoria de valoració que inclou aquesta memoria,
es consideren "Passius financers a cost amortitzat".
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Métode
Vida útil 
estimada

% anual 
resultant

Amortització de 
l'exercici

Amort. Acumulada

Lineal 10 10,00% 396,28 10.810,58

Lineal 10--5 10,00% / 
20,00%

128,66 4.957,63

Lineal 5 20,00% 1.077,39 9.928,69

Lineal 10 10,00% 2.540,08 46.520,09

Lineal 5--10 20,00% / 
10,00%

1.212,09 12.682,70

5.354,50 84.899,69

Métode
Vida útil 
estimada

% anual 
resultant

Amortització de 
l'exercici

Amort. Acumulada

Lineal 10 10,00% 258,99 10.414,30

Lineal 10--5 10,00% / 
20,00%

111,49 4.828,97

Lineal 5 20,00% 719,90 8.851,30

Lineal 10 10,00% 2.490,92 43.980,01

Lineal 5--10 20,00% / 
10,00%

1.207,96 11.470,61

4.789,26 79.545,19

Subvencions, donacions i llegats: Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen
inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconèixen en el
compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les
despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.

No obstant el que s'indica en el paràgraf anterior, si es dona el cas, les subvencions, donacions i llegats no
reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons social de l'entitat, o per a
compensar dèficits d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i s'han registrat directament en els fons
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es tracti.

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no reintegrables
s'efectua atenent a la seva finalitat.

Altre immobilitzat material

Elements de transport

Total

Immobilitzat material

Instal·lacions tècniques

Immobilitzat material

L'anàlisi i justificació del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les
seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament acumulades
figuren en la taula 5.1 d'aquesta memòria. 

Total

Altre immobilitzat material

Equips per a processament
d'informació

5. Immobilitzat material

Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s'imputen com a ingressos en el mateix exercici en
què es meriten les despeses que estiguin finançant.
 
Quan es concedeixen per adquirir actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries:
s'imputen com a ingressos de l'exercici, en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en aquest període
per als elements esmentats o, si s'escau, quan es produeix la seva alienació, correcció valorativa per
deteriorament o baixa en balanç. En la resta de casos, si s'escau, imputen de conformitat amb l'establert en la
NVR 18ª deL PGCFA . 

Elements de transport

Les vides útils estimades per a cada classe d'elements, mètodes, tipus aplicats, amortització de l'exercici
anterior i acumulada són:

Elements

Elements

Les vides útils estimades per a cada classe d'elements, mètodes, tipus aplicats, amortització de l'exercici actual i
acumulada són:

Mobiliari

Equips per a processament
d'informació

Mobiliari

Instal·lacions tècniques
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Valor Raonable
Valor inicial en 

Llibres

Variacions de valor 
registrades en el 

compte de resultats

16.248,88 16.248,88 0,00
16.248,88 16.248,88 0,00

Valor Raonable
Valor inicial en 

Llibres

Variacions de valor 
registrades en el 

compte de resultats

30.255,61 30.255,61 0,00
30.255,61 30.255,61 0,00

La intitució no realitza operacions en arrendaments financers i operatius.

No s'han produït canvis d'estimació que afectin a valors residuals, costos estimats de desmantellament, retirada
o rehabilitació, vides útils i mètodes d'amortització que tinguin incidència significativa en l'exercici present o en
exercicis  futurs.

No figuren capitalitzades en l'immobilitzat material, Inversions inmobiliaries i béns del patrimoni cultural cap
classe de despeses financeres. 

8. Immobilitzat intangible

L'entitat no disposa de béns intangibles.

7. Béns del patrimoni cultural

6. Inversions immobiliàries

No s'han produït operacions amb l'Immobilitzat material, inversions inmobiliàries i/o béns del patrimoni cultural
que s'hagi produït impacte en el resultat de l'exercici.

L'entitat no posseeix inversions immobiliàries.

L'entitat no posseeix inversions immobiliàries.

Categories

ACTIUS FINANCERS

Total

Exercici actual:

El valor raonable de cada classe d'instruments financers i les variacions en el valor registrades en pèrdues i
guanys son:

10. Actius financers

Els actius financers són deutors a curt termini essent el seu valor nominal en llibres la millor aproximació del seu
valor raonable al tancament.

Crèdits, derivats i altres

Categories

ACTIUS FINANCERS

Total

Exercici anterior:

Crèdits, derivats i altres

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers definits per l'entitat figura a la taula 10.1
d'aquesta memòria.
Exercici actual:

Actius financers valorats a valor raonable:
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Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final

-292,88 568,88 276,00

18.800,77 1.211,04 17.589,73

0,00 0,00

18.507,89 568,88 1.211,04 17.865,73

Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final

-218,93 73,95 -292,88

47.438,88 28.638,11 18.800,77

0,00 0,00

47.219,95 0,00 28.712,06 18.507,89

La partida altres deutors, es correspon principalment a les quantitats adeudades per la Real Federación
Española de Piragüismo (8.939,73€), Diputació de Lleida (3.000€) i Ajuntament de Lleida (5.250€).

TOTAL

La partida altres deutors, es correspon principalment a les quantitats adeudades per la Real Federación
Española de Piragüismo (8.550,77€), Diputació de Lleida (3.000€) i Ajuntament de Lleida (5.250€).

No s'han produït durant l'exercici compromisos ferms de compra-venda d'actius financers.

7. Altres crèdits amb les Administracions
Públiques

Exercici anterior:
Partides

11. Passius financers

No hi ha altres circumstàncies de caràcter substancial que afecti els actius financers.

Exercici actual:

4. Altres deutors

Partides

4. Altres deutors

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de
serveis

7. Altres crèdits amb les Administracions
Públiques

Usuaris i altres deutors:

Altre tipus d'informació.

El termini de pagament segons la formula que es proposa en el BOE del 04/02/2016 es de 14,53 dies.

La classificació per venciments dels passius financers amb venciment determinat o determinable, figuren a la
taula 11.2.1.a) d'aquesta memòria.

El desglossament de la partida B.II de l'actiu del balanç. "Usuaris, patrocinadors, i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar" es el següent:

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers definits per l'empresa figura a la taula
11.1  d'aquesta memòria.

TOTAL

La partida negativa d'usuaris i deutors es correspon amb el net resultant d'acomptes per la suscripció de
llicències federatives corresponents a l'exercici 2016.

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de
serveis

Informació respecte ajornaments de pagament efectuats a proveidors i creditors. Disposició adicional
tercera. «Deure de informació» de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, por la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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Descripció 
partida

Notes Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final

57.609,28 57.609,28

57.609,28 57.609,28

2 9.753,08 24.533,97 -14.780,89

23.852,57 23.852,57

2 -14.099,49 -24.533,97 -38.633,46

1 -24.533,97 24.533,97 -21.737,14 -23.091,77

42.828,39 24.533,97 -21.737,14 19.736,62

Descripció 
partida

Notes Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final

57.609,28 57.609,28

57.609,28 57.609,28

2 15.815,71 6.062,63 9.753,08

23.852,57 23.852,57

2 -8.036,86 -6.062,63 -14.099,49

1 -6.062,63 6.062,63 -24.533,97 -24.533,97

67.362,36 6.062,63 -18.471,34 42.828,39

1. Fons dotacionals o fons 
socials

2. Excedents negatius 
d'exercicis anteriors

III. Excedents d'exercicis 
anteriors

1.- La partida V. Excedents de l'exercici disminueix com a conseqüència de l'aplicació del resultat negatiu del tancament de
les comptes d'ingressos i despeses de l'exercici que es de 24.533,97 €.

1. Romanent

2.- La partida III. Excedents d'exercicis anteriors disminueix com a conseqüencia de l'aplicació dels resultats
negatius de l'exercici anterior  per import de 24.533,97 €.

TOTAL

Origen dels augments de l'exercici:

L'Anàlisi del moviment de cada partida del balanç inclosa en aquesta agrupació es el següent:

2.- La partida III. Excedents d'exercicis anteriors disminueix com a conseqüencia de l'aplicació dels resultats
negatius de l'exercici anterior  per import de 6.062,63 €.

I. Fons dotacionals o fons 
socials

I. Fons dotacionals o fons 
socials

1. Fons dotacionals o fons 
socials

12. Fons propis

III. Excedents d'exercicis 
anteriors

2. Excedents negatius 
d'exercicis anteriors

Causa de les disminucions del darrer exercici:

V. Excedents de l'exercici 
(positiu o negatiu)

1. Romanent

Dades comparatives del darrer exercici:

V. Excedents de l'exercici 
(positiu o negatiu)

Causa de les disminucions de l'exercici:

Exercici actual:

TOTAL

Els augments són deguts als increments i les minoracions corresponents a exercicis anteriors pels motius
següents: 
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Tipus de sector 
emisor

Import

Finalitat de l'activitat 
afectada (a resultats) o 
béns/deutes afectats  (a 

Balanç)

Generalitat de 
Catalunya 92.000,00 A resultats

Altres 
organismes   426,11 A resultats
Altres 
organismes 
públics 3.000,00 A resultats

Altres 
organismes 
públics 5.250,00 A resultats

Consejo 
Superior de 
Deportes 752,01 A resultats

Tipus de sector 
emisor

Import

Finalitat de l'activitat 
afectada (a resultats) o 
béns/deutes afectats  (a 

Balanç)

Generalitat de 
Catalunya 83.000,00 A resultats

Altres 
organismes   337,34 A resultats
Altres 
organismes 
públics 3.000,00 A resultats

Altres 
organismes 
públics 5.250,00 A resultats

Consejo 
Superior de 
Deportes 578,00 A resultats

Consejo 
Superior de 
Deportes 7.227,18 A resultats

Altres 
organismes 2.000,00 A resultats

Ajuntament de Lleida

Bonificació pòlisses
assegurança Unifesport, S.A.

Descripció de la subvenció o 
característiques i origen

Identificació de l'atorgant 

Activitat i gestió del
piragüisme català (1)

13. Subvencions, donacions i llegats

Descens popular del Segre /
Instal·lacions Lleida

Descens popular del Segre Diputació de Lleida

Descens popular del Segre

Conveni programa alt Nivell 

Eslálom
Real Federación Española 

de Piragüismo

Diputació de Lleida

Unifesport, S.A.

Consell Català de l'Esport

L'import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts i la identificació dels atorgants de les
subvencions són:

Descens popular del Segre /
Instal·lacions Lleida Ajuntament de Lleida

Activitat i gestió del
piragüisme català (1) Consell Català de l'Esport

Ajut a fereracions 

autonòmiques gestió 

llicències

Identificació de l'atorgant 

Real Federación Española 
de Piragüismo

Descripció de la subvenció o 
característiques i origen

Exercici anterior:

Bonificació pòlisses
assegurança

Ajut material informàtic

Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya

Ajut a fereracions 

autonòmiques gestió 

llicències
Real Federación Española 

de Piragüismo

Exercici actual:
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14.2. Altres tributs. 

No s'han produït circumstàncies de caràcter substantiu diferents de les indicades anteriorment respecte de la
situació fiscal de l'entitat.

Totes les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats rebuts, han estat complertes.

De conformitat amb els estatuts socials, en cas de dissolució, l'entitat ha de vendre els actius necessaris i
indispensables per pagar els deutes de la FCP, amb preferència, el patrimoni mobiliari i els béns fungibles,
sobre l'immobiliari. Les instal·lacions esportives que restin seran donades als Ajuntaments de les localitats on
radiquin, amb la condició que siguin destinades al foment de l'esport. I la resta de l'actiu immobilitzat (excepte
instal·lacions esportives i altres béns mobles), seran donats al Consell Català de l'Esport perquè es destini al
foment de l'esport.

Als efectes de l'establert en artícle 3.1 del R.D. 1270/2003, de 10 d'octubre pel que s'aproba el Reglament del
Règim Fiscal, s'informa de que:

La entitat, ha optat per l'aplicació del règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre de
Règim Fiscal d'Entitats Sense Finalitats Lucratives e Incentius Fiscals al Mecenatge.

Els membres del òrgan de govern no són conscients de l'existència de contingències de caràcter fiscal, ni
d'aconteixements posteriors al tancament que suposin una modificació de la normativa fiscal que afecti als
actius i passius fiscals registrats. Tota la resta d'impostos als que l'entitat està sotmesa des dels quatre exercicis
anteriors figuren pendents de comprovació definitiva per part dels  organismes competents. 

14.1. Impost sobre beneficis.

14. Situació Fiscal

(1) Aquesta subvenció s'estructura i es destinar el 75% a l'apartat d'ACTIVITAT i el 25% a l'apartat de GESTIÓ.

La Federació Catalana de Piragüisme rep també altres subvencions, en concret en aquest exercici, que són
destinades a altres clubs esportius per al desenvolupament d'activitats esportives concretes i no per la nostra
entitat.

L'entitat no manté  activitats prioritàries de mecenatge.

La totalitat de les rendes, excedents o dèficits son derivats de l'activitat pròpia de la federació, per la qual cosa
no ha estat necessari establir i determinar un mètode per la distribuciò de despeses afectes a activitats
exemptes i subjectes.

La identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat realitzat per
l'entitat per al compliment dels seus fins estatutaris o del seu objecte i les despeses de cada projecte
classificades per categories, com ara despeses de personal, despeses per serveis exteriors o compres de
material, figuren detallades en els diferents apartats de la memòria.

Els membres de l'òrgan de govern no tenen retribucions establertes, les compensacions per despeses
produïdes, figuren en la nota 15 i 19 de la memòria.

L'entitat no manté convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general.
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2017 2016

915,92 1.745,96

2017 2016

12.227,61 3.820,83

9.225,00

0,00 1.095,05

0,00 1.095,05

0,00 0,00

0,00 0,00

3.002,61 2.725,78

2.013,01 1.517,76

989,60 1.208,02

0,00 0,00

875,21 1.208,02

2017 2016

14.262,93 5.738,31

4.260,12 2.631,76

4.260,12 2.631,76

0,00 0,00

0,00 0,00

367,81 240,42

367,81 240,42

0,00 0,00

0,00 0,00

9.635,00 2.866,13

Bens destinats a les activitats

Compres netes

Activitat Aigües Braves

Activitat Caiac Mar

El desglossament de la partida 2 del compte de resultats, "Ajuts concedits i altres despeses", amb indicació dels
reintegraments produïts i amb distinció de les activitats es:

15. Ingressos i Despeses

2. Ajuts concedits i altres despeses:         b) 
Despeses per col·laboracions i per l'exercici 
del càrrec de membre de l'òrgan de govern

Despeses desplaçaments i altres per les
diferents activitats de piragüisme

L'Import de les despeses derivades del funcionament de l'òrgan de govern de l'entitat amb indicació de l'import
de cada partida del compte de resultats que afecta és:

Altres matèries consumibles

Conceptes

El desglossament de la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisionaments” amb detall dels imports
corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de primeres matèries i altres matèries
consumibles, amb separació entre compres i variació d'existències, és:

Activitat Aigües Tranquil.les

Activitat Aigües Braves

Variació del deteriorament d'existències

Treballs realitzats per altres entitats

Activitat Caiac Polo

Ajuts entitats

Aquestes despeses únicament suposen el rescabalament de despeses produïdes per la condició de membres del òrgan de
govern de l'entitat.

Variació del deteriorament d'existències

Activitat Aigües Tranquil.les

Ajuts realitzats a través d'altres entitats o
centres

a). Ajuts Concedits

Ajuts individuals

5. Aprovisionaments

Variació d'existències

Compres netes

Variació d'existències

Partida del compte de resultats
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2017 2016

99.438,66 117.772,05

75.415,77 89.601,40

72.421,88 85.152,09

2.993,89 4.449,31

24.022,89 28.170,65

2017 2016

0,00 -496,10

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 -496,10

0,00 0,00

0,00 -496,10

L'entitat no té  provisions ni contingències de cap mena.

7. Despeses de Personal

Sous i Salaris

El desglossament de la partida 7 del compte de resultats, “Despeses de personal”, amb distinció entre sous i
salaris, aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials és:

Conceptes

Indemnitzacions

Seguretat Social a càrrec de l'entitat

Devolució import 

Conceptes

Total ingresos excepcionals:

Multes i sancions

Durant l'exercici no s'han produït transaccions en moneda estrangera dignes de menció.

13. Altres resultats

Sous i Salaris

Otros gatos extraordinarios (esquelas diario)

El detall dels resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida “Altres resultats” és el
següent:

Ingressos extraordinaris esportistes

16. Provisions i contingències

17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries

La federació no te un pla específic d'aplicació d'excedent o de compensació de dèficits produïts en exercicis
anteriors.

En la partida de serveis exteriors dins altres serveis, hi figuren 31,749,95 € destinats de forma directa per la
realització de l'activitat mes representativa que demostra la finalitat principal de l'entitat, és a dir, despeses
relacionades per la realització de les competicions esportives de la modalitat del piragüisme. Ja siguin
allotjament pels esportistes, inscripcions a competicions, desplaçaments i entre altres serveis per poder
organitzar les competicions esportives.  

Total despeses excepcionals:

L'entitat destina les possibles rendes obtingudes i altres ingressos nets anuals a la seva finalitat fundacional o
constitutiva i que consisteix en la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en
cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius. Motiu pel que no es previst un
càlcul especific respecte a l'aplicació a altres finalitats, prevista en l'article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril
del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
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Situacio (Actiu, 
Alta, Baixa)

Data situació

Actiu 23/05/2016

Baixa 05/05/2017

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Masanas Peraferrer, Mariona

20. Altra informació

Vocal

Vocal

Vocal

L'estructura patrimonial de la societat i la capacitat actual d'endeutament fan que el cobrament puntual de les
administracions esdevingui un factor determinant per garantir el manteniment del principi d'entitat en
funcionament d'aquesta federació.

Els canvis i situació dels components de l’òrgan de govern es:

Tresorer

Herrera Dorado, Montse

Secretari

La informació sobre l'import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de
l'exercici pel personal d'alta direcció i els membres de l'òrgan d'administració, així com de les bestretes i crèdits
concedits figura a la taula 19.6 de la memòria.

Nom i Cognoms i/o Raò social entitat 
que representen

Càrrec

Mor Sancho, Jaume

Ergüin Bolibar, Jurdana Vocal

El nombre mitjà de persones empleades en el curs dl'exercici, expressat per categories i el de persones per
sexes emprades al terme de l'exercici, figuren a taula 20.1.1 i 20.1.2 de la memòria

Ganyet Sole, Francesc Xavier

Vocal

Balastegui Artigues, Susana

Exercici actual:

Fernández Adsuara, Maria Teresa

Julian Rafols, Daniel

Les operacions efectuades amb parts vinculades que s'haguessin pogut produir, pertanyen al tràfic ordinari de
l'empresa, s'efectuen en condicions normals de mercat, són d'escassa importància quantitativa i no tenen
rellevància per expressar la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l'empresa.

Vocal

19. Operacions amb parts vinculades

Rosell Urrutia, Joan Ignasi

Hernandez Romero, Jose Antonio

President

No s'han produït fets posteriors que posin de manifest circumstàncies que ja existien en la data de tancament de
l'exercici i que no hagin suposat, d'acord amb la seva naturalesa, la inclusió d'un ajust en les xifres contingudes
en els comptes anuals.

Vicepresidenta

18. Fets posteriors al tancament
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Situacio (Actiu, Alta, 
Baixa)

Data situació

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 23/05/2016

Actiu 12/12/2014

No hi ha operacions en l’exercici o d’anteriors per a les quals s’hagi tramitat cap autorització.

Rosell Urrutia, Joan Ignasi President

Exercici anterior:

21. Informació segmentada

Mor Sancho, Jaume

Herrera Dorado, Montse Vocal

Hernandez Romero, Jose Antonio Secretari

Ganyet Sole, Francesc Xavier Tresorer

Vicepresidenta

Vocal

La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats ordinàries, per categories d’activitats,
centres de treball i, si escau, àrees geogràfiques d’actuació, figura en la taula 21 de la memòria.     

Nom i Cognoms i/o Raò social entitat 
que representen

Càrrec

Fernández Adsuara, Maria Teresa Vocal

Balastegui Artigues, Susana Vocal

Ergüin Bolibar, Jurdana Vocal

Julian Rafols, Daniel Vocal

Masanas Peraferrer, Mariona
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NIF: G25040411 MEMÒRIA UNITAT:

Euros: 9001 X
Milers: 9002  

2017 Milions: 9003  

Lleida, 23 - febrero - 2018 

Moviments del cost:

Partida del Balanç Saldo inicial Altes

Entrades per 
aportacions no 

dineraries
Transferències o 

Traspassos
Entrades per 

ampliació o millora
Sortides baixes o 

reduccions Saldo final

Immobilitzat material 90.520,11 0,00 0,00 0,00 281,56 0,00 90.801,67

Instal·lacions tècniques 12.698,23 12.698,23

Mobiliari 4.940,65 4.940,65

Equips per a processament 
d'informació 11.535,75 0,00 11.535,75

Elements de transport 47.572,07 260,87 47.832,94

Altre immobilitzat material 13.773,41 20,69 13.794,10

TOTALS 90.520,11 0,00 0,00 0,00 281,56 0,00 90.801,67

Moviments de l'amortització:                       

Partida del Balanç Saldo inicial
Transferències o 

Traspassos Dotacions
Sortides, baixes o 

reduccions Saldo final

Immobilitzat material 79.545,19 0,00 0,00 0,00 5.354,50 0,00 84.899,69

Instal·lacions tècniques 10.414,30 396,28 0,00 10.810,58

Mobiliari 4.828,97 128,66 0,00 4.957,63

Equips per a processament 
d'informació 8.851,30 1.077,39 9.928,69

Elements de transport 43.980,01 2.540,08 46.520,09

Altre immobilitzat material 11.470,61 1.212,09 12.682,70

TOTALS 79.545,19 0,00 0,00 5.354,50 0,00 84.899,69

Valor contable en libros:                     
Partida del Balanç Saldo inicial Saldo final

Immobilitzat material 10.974,92 5.901,98

Instal·lacions tècniques 2.283,93 1.887,65

Mobiliari 111,68 -16,98

Equips per a processament 
d'informació 2.684,45 1.607,06

Elements de transport 3.592,06 1.312,85

Altre immobilitzat material 2.302,80 1.111,40

TOTALS 10.974,92 5.901,98

Dades del darrer exercici

Moviments del cost:

Partida del Balanç Saldo inicial Altes

Entrades per 
aportacions no 

dineraries
Transferències o 

Traspassos
Entrades per 

ampliació o millora
Sortides baixes o 

reduccions Saldo final

Immobilitzat material 85.553,19 0,00 0,00 0,00 4.966,92 0,00 90.520,11

Instal·lacions tècniques 11.028,43 1.669,80 12.698,23

Mobiliari 4.662,65 278,00 4.940,65

DENOMINACIÓ SOCIAL:

Federació Catalana de Piragüisme

5. Immobilitzat material
5.1 El Análisis del moviment durant l'exercici per a cadascun dels epígrafs del Balanç es el següent:
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Equips per a processament 
d'informació 8.810,12 2.725,63 11.535,75

Elements de transport 47.278,58 293,49 47.572,07

Altre immobilitzat material 13.773,41 0 13.773,41

TOTALS 85.553,19 0,00 0,00 0,00 4.966,92 0,00 90.520,11

Moviments de l'amortització:                       

Partida del Balanç Saldo inicial
Transferències o 

Traspassos Dotacions
Sortides, baixes o 

reduccions Saldo final

Immobilitzat material 74.755,93 0,00 0,00 0,00 4.789,26 0,00 79.545,19

Instal·lacions tècniques 10.155,31 258,99 0,00 10.414,30

Mobiliari 4.717,48 111,49 0,00 4.828,97

Equips per a processament 
d'informació 8.131,40 719,90 8.851,30

Elements de transport 41.489,09 2.490,92 43.980,01

Altre immobilitzat material 10.262,65 1.207,96 11.470,61

TOTALS 74.755,93 0,00 0,00 4.789,26 0,00 79.545,19

Valor contable en libros:                     
Partida del Balanç Saldo inicial Saldo final

Immobilitzat material 10.797,26 10.974,92

Instal·lacions tècniques 873,12 2.283,93

Altres instal·lacions i Utillatge 0,00 0,00

Mobiliari -54,83 111,68

Equips per a processament 
d'informació 678,72 2.684,45

Elements de transport 5.789,49 3.592,06

Altre immobilitzat material 3.510,76 2.302,80

TOTALS 10.797,26 10.974,92

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.248,88 30.255,61 16.248,88 30.255,61

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.248,88 30.255,61 16.248,88 30.255,61

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

11.1 El valor en llibres de cadascuna de les categories de Passius financers definits per l'empresa són:

Total 

Deutes amb entitats de crèdit

Total 

Instruments de patrimoni Valors representatius de deute Crèdits Derivats i Altres Instruments de patrimoni Valors representatius de deute Crèdits Derivats i Altres 

Instruments financers a curt termini 

Derivats i Altres Deutes amb entitats de crèdit Derivats i Altres 

 
                                    Classes
 Categories

11. Passius financers

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

10. Actius financers

10.1 El valor en llibres de cadascuna de les categories d'Actius financers definides per l'empresa, llevat de les inversions en empreses de grup,
multigrup i associades són:  

 
                                    Classes
 Categories

Instruments financers a llarg termini 
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Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.188,40 1.102,08 4.188,40 1.102,08

4188,4 1102,08
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.188,40 1.102,08 4.188,40 1.102,08

Datos del ejercicio actual

A curt termini (12 
mesos posteriors al 

tancament)
Total a llarg termini 2018 2019 2020 2021 2.022 i posteriors

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

0,00 0,00

17.869,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.144,12 0,00

609,46 0,00

66,17 0,00

368,65 0,00

13.680,86 0

17.869,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Datos del ejercicio anterior

A curt termini (12 
mesos posteriors al 

tancament)
Total a llarg termini 2013 2014 2015 2016 2.017 i posteriors

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

0,00 0,00

0,00 0,00

14.502,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.708,36 0,00

-743,95 0,00

66,17 0,00

71,50 0,00

14.502,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Membres de l'òrgan 
d'administració

Personal d'alta 
direcció 

Membres de l'òrgan 
d'administració

Personal d'alta 
direcció 

Sous

Dietes 915,92 1.745,96

Altres retribucions no indicades 
en altres apartats

Venciments Desglossament del llarg termini

Deutes

Deutes amb entitats de crèdit

Creditors per activitats i altres comptes a pagar

Proveïdors

Creditors varis

Personal (remuneracions pendents de pagament)

Altres deutes

Passius Financers

11.2.1 a) La classificació per venciments dels Passius financers amb venciment determinat o determinable, és la següent:

Desglossament del llarg termini

Passius Financers
Deutes

Altres deutes

Creditors varis

Personal (remuneracions pendents de pagament)

Creditors per activitats i altres comptes a pagar

Proveïdors

Venciments

Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques

Acomptes d'usuaris

Total Passius Financers

Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques

Total Passius Financers

19. Operacions amb parts vinculades

2017 2016

19.6 L'import dels sous, dietes, remuneracions, bestretes, crèdits, etc. de qualsevol classe meritats en el curs de l'exercici per l'òrgan
d'administració i personal d'alta direcció és:
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Totals 915,92 0,00 1.745,96 0,00

Categories

N º Mitjà de 
persones ocupades 

de l'exercici

N º Mitjà de 
persones 

ocupades de 
l'exercici anterior

Personal d'alta direcció. Enginyers 
Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 0,00 0,78

Caps Administratius i de Taller 0,88 0,88

Oficials Administratius 0,88 0,88

Oficials de primera i segona

Total 1,76 2,54

Categories

N º Total d'homes 
empleats al final de 

l'Exercici

N º Total de 
dones empleades 

al final de 
l'Exercici

N º Total d'homes 
empleats al final de 

l'Exercici

N º Total de 
dones 

empleades al 
final de l'Exercici

Personal d'alta direcció. Enginyers 
Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 1,00

Caps Administratius i de Taller 1,00 1,00

Oficials Administratius 1,00 1,00

Oficials de primera i segona

Total 1,00 1,00 2,00 1,00

INGRESSOS PER ACTIVITATS Y AREES

Barcelona Girona Lleida Tarragona Àmbit global TOTAL

7.904,00 10.359,90 33.558,40 1.925,20 12.912,75 66.660,25
106.121,37 106.121,37
18.679,41 18.679,41

7.904,00 10.359,90 33.558,40 1.925,20 137.713,53 191.461,03

2017

21. Informació Segmentada

La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats ordinàries, per categories d’activitats, centres de
treball i, si escau, àrees geogràfiques d’actuació.     

2016

              Àrees Geogràfiques

Activitats
Afiliacions/Inscripcions
Subvencions directes/indirectes
Altres Activitats
TOTAL

20. Altra Informació

20.1.1 El nombre mitjà de persones empleades en el curs de l'exercici, per categories és:

20.1.2 La distribució per sexes al terme de l'exercici del personal de la entitat, per categories i / o nivells és:
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DESPESES PER CONCEPTES Y ACTIVITATS

Ajuts concedits i 
altres despeses

Aprovisionaments
Despeses de 
Personal

Serveis exteriors
Altres despeses, 
financeres i 

amortitzacions
TOTAL

989,60 2.095,61 13.417,57 5.524,05 16.751,29 38.778,12
11.238,01 1.941,19 11.416,80 4.084,52 8.045,95 36.726,47

223,32 824,70 14,04 1.062,06
650,00 650,00

17.625,06 10.397,00 28.022,06
13.678,90 74.604,90 10.894,41 8.781,86 107.960,07

12.227,61 17.939,02 99.439,27 38.952,74 44.640,14 213.198,78

Dades del darrer exercici
INGRESSOS PER ACTIVITATS Y AREES

Barcelona Girona Lleida Tarragona Àmbit global TOTAL

9.167,00 13.106,20 33.745,00 5.029,70 10.459,85 71.507,75
8.250,00 99.880,78 108.130,78
811,00 16.483,57 17.294,57

9.167,00 13.106,20 42.806,00 5.029,70 126.824,20 196.933,10

DESPESES PER CONCEPTES Y ACTIVITATS

Ajuts concedits i 
altres despeses

Aprovisionaments
Despeses de 
Personal

Serveis exteriors
Altres despeses, 
financeres i 

amortitzacions
TOTAL

1.208,02 637,89 25.678,01 5.099,65 17.487,54 50.111,11
2.612,81 1.482,12 13.247,33 4.663,90 14.293,07 36.299,23

511,75 871,18 706,66 2.089,59
632,09 632,09

18.558,05 7.596,00 26.154,05
3.350,13 2.597,27 78.846,71 11.932,90 9.453,99 106.181,00
7.170,96 5.229,03 117.772,05 41.125,68 50.169,35 221.467,07TOTAL

Subvencions directes/indirectes
Altres Activitats
TOTAL

             Conceptes

Activitats
Aigues Braves

Afiliacions/Inscripcions

Caiac de Mar
Caiac Polo
Afiliacions/Inscripcions
Altres Activitats

Caiac de Mar
Caiac Polo
Afiliacions/Inscripcions
Altres Activitats
TOTAL

             Conceptes

Activitats
Aigues Braves
Aigues Tranquiles

Aigues Tranquiles

              Àrees Geogràfiques

Activitats


