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ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ (CAT FORMACIÓ)
Informe d’Auditoria de Comptes Anuals emès per un auditor independent

Als socis de l’ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ (CAT FORMACIÓ), per
encàrrec de la seva Junta Directiva:

Opinió
Hem auditat els comptes anuals de l’ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ (CAT
FORMACIÓ (d’ara endavant, l’entitat), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2021, el compte de
resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta
data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel
del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat a 31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats
corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis
i criteris comptables que hi estiguin continguts.

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

Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat
considerats com a els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals
del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals
en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat
sobre aquests riscos.
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Reconeixement d'ingressos
L’Entitat desenvolupa les seves activitats principalment amb finançament procedent de subvencions de les
administracions públiques. En aquest sentit, el risc més important de l’Entitat és la correcta comptabilització de
les subvencions i l’adequada correlació d’aquests ingressos amb les despeses corresponents.
L’Entitat disposa de controls per minimitzar la possibilitat d'incórrer en errors com a conseqüència del risc
esmentat anteriorment.
La nostra resposta al risc s'ha basat, entre altres procediments, en realitzar proves sobre el correcte
funcionament dels controls existents i en l’anàlisi dels registres sobre l’execució de les activitats. Per a això
hem realitzat proves de detall verificant el corrent d’ingressos i les despeses assumides per a la realització de
les activitats així com les possibles despeses pendents d’assumir fins a la seva finalització, tot això amb
l’objectiu de validar la raonabilitat de les xifres d’ingrés registrades per l’Entitat en funció del grau de
desenvolupament de les activitats i projectes duts a terme durant l’exercici.

Altres qüestions
Els comptes anuals de l’Entitat corresponents a l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2021 es presenten
amb les xifres comparatives de l’exercici anterior 2020, que no van ser auditat.

Responsabilitat de la Junta Directiva en relació amb els comptes anuals
La Junta Directiva és la responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, de conformitat amb el marc normatiu
d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per a
permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, la Junta Directiva és responsable de la valoració de la capacitat de
l’Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions
relacionades amb l’ empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d’empresa en funcionament
excepte si la Junta Directiva té la intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix
cap altra alternativa realista.
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Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures
d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que contingui la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat
amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una
incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials
si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions
econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
En l'Annex d'aquest informe d'auditoria s'inclou una descripció més detallada de les nostres responsabilitats
en relació amb l'auditoria dels comptes anuals. Aquesta descripció, que es troba en la pàgina següent, és
part integrant del nostre informe d'auditoria.

Barcelona, a 28 de juny de 2022
ACTIVA Auditoria & Consultoría, S.L.P.
R.O.A.C.: S1968

Francesc Solà Ballbè
Soci – Auditor de comptes R.O.A.C.: 16354
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Annex del nostre informe d’auditoria
Addicionalment a l'inclòs en el nostre informe d'auditoria, en aquest Annex incloem les nostres responsabilitats respecte a
l'auditoria dels comptes anuals.

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes a Espanya,
apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:
-

-

-

-

Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i
apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i
adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa
de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió,
falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.
Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments
d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre
l’eficàcia del control intern de l’entitat.
Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i
la corresponent informació revelada per la Junta Directiva.
Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Junta Directiva, del principi comptable d’entitat en
funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa
material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat
per continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem
l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si
aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en
l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions
futurs poden ser la causa que l’Entitat deixi de ser una entitat en funcionament.
Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els
comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge
fidel.

Ens comuniquem amb la Junta Directiva de l’Entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el moment de realització
de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control
intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació a la Junta Directiva de l’Entitat, determinem els que han
estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos
considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin
revelar públicament la qüestió.
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Comptes Anuals abreujats
de l’exercici 2021

Balanç abreujat
ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ G63127708
NÚM. DELS COMPTES

ACTIU

NOTES DE LA
MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
202, (2802), (2902)

1. Concessions administratives

206, (2806), (2906)

2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908)

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

8

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

157.241,06

150.218,78

134.767,29

135.448,07

134.767,29

135.448,07

22.473,77

14.770,71

9.476,24

10.911,68

12.997,53

3.859,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200, 201, 203, 205(2800),
(2801), (2803), (2805), (2900), 4. Altres immobilitzats intangibles
(2901), (2903), (2905)
209

5. Acomptes
II. Immobilitzat material

5

210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenys i construccions
212, 213, 214, (2812), (2813),
2. Instal·lacions, maquinària i utillatge
(2814), (2912), (2913), (2914)
215, 216, (2815), (2816),
(2915), (2916)

3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació

217, 218, (2817), (2818),
(2917), (2918)

4. Altre immobilitzat material

219

5. Immobilizaciones materials en curs i acomptes
III. Inversions immobiliàries

220, (2920)
221, (282), (2921)

1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190)

1. Béns immobles

231, 232, 233, (29191), (29192),
2. Arxius, biblioteques i museus
(29193)
234, (29194)
239

3. Béns mobles
4. Acomptes
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg
termini

2403, 2404, (2493), (2494),
(2933), (2934)

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954)

2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944)

3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini

2405, 250, (2495), (259),
(2935), (296)
2425, 252, 253, 254, (2955),
(298)
2415, 251, (2945), (297)
255, 258, 26
474

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
VII. Actius per impost diferit

B. ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39),
I. Existències
407
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar
440, 441, 442, (447)

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935)

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculades

444

3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

460, 464,544
4709

10

0,00

0,00

3.079.101,61

764.794,77

3.079.101,61

764.794,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.065.662,84

1.256.476,60

1.065.662,84

1.256.476,60

4.302.005,51

2.171.490,15

6. Actius per impost corrent

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt
termini

5303, 5304, (5393), (5394),
(5933), (5934)

2.021.271,37

5. Personal

4700, 4707, 4708, 471, 472, 473 7. Altres crèdits amb les administracions públiques
558

4.144.764,45

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, (5953),
2. Crèdits a entitats
(5954)
5313, 5314, 5333, 5334, (5943),
3. Valors representatius de deute
(5944)
5353, 5354, 5523, 5524

4. Altres actius financers
IV. Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549),
(5935), (596)
5325, 5345, 542, 543, 547,
(5955), (598)

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945),
3. Valors representatius de deute
(597)
5355, 545, 548, 551, 5525, 554,
4. Altres actius financers
5590, 565, 566
480, 567

V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574
576

1. Tresoreria

10

2. Altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

Balanç abreujat
ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ G63127708
NÚM. DELS COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE LA
MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

131.641,68

217.689,46

101.076,56

99.617,15

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Excedents d'exercicis anteriors

99.617,15

99.616,95

120

1. Romanent

99.617,15

99.616,95

121

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

0,00

0,00

129

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

1.459,41

0,20

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

0,00

0,00

30.565,12

118.072,31

30.565,12

118.072,31

B) PASSIU NO CORRENT

0,00

0,00

I. Provisions a llarg termini

0,00

0,00

II. Deutes a llarg termini

0,00

0,00

0,00

0,00

A-1) Fons propis

12

I. Fons dotacionals o fons socials
100, 101
(103), (104)
102

1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar
II. Fons especials

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments
130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir

14

1605, 170

1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174

2. Creditors per arrendament financer

3

13

1615, 1635, 171, 172, 173, 175,
3. Altres deutes a llarg termini
176, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
1624, 1633, 1634
termini
479

IV. Passius per impost diferit

0,00

0,00

181

V. Periodificacions a llarg termini

0,00

0,00

C) PASSIU CORRENT
499, 529

5105, 520, 527
5125, 524

4.170.363,83

1.953.800,69

I. Provisions a curt termini

15

115.613,47

22.000,00

II. Deutes a curt termini

11

0,00

0,00

0,00

0,00

4.054.750,36

1.931.800,69

19.737,89

6.116,97

4.019.231,42

1.917.740,29

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer

5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 551, 554, 5525, 3. Altres deutes a curt termini
555, 5565, 5566, 560, 561, 569
5103, 5104, 5113, 5114, 5123,
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt
5124, 5133, 5134, 5143, 5144,
termini
5523, 5524, 5563, 5564
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

11

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors
41

2. Creditors varis

465, 466

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
administracions públiques

448
485, 568

4.551,96
14

11.229,09

7.943,43

0,00

0,00

4.302.005,51

2.171.490,15

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Compte de resultats abreujat
ORGANITZACIO EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIO (N.I.F. G63127708)
(Deure) Haver
NÚM. DELS
COMPTES

CONCEPTES

NOTES DE LA
MEMÒRIA

1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708),
(709)
721
722, 723

467.018,43

264.311,01

15

5.028,62

7.521,10

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

15

363.236,39

166.519,99

13

98.753,42

90.269,92

0,00

0,00

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

-2.144,33

-773,19

-2.144,33

-773,19

0,00

0,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions oficials a les activitats

728

e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de
l'exercici
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729
(653), (654)
(6930), 71*, 7930
73

a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de
govern

5. Aprovisionaments

(600), (601), (602), 606,
608, 609, 61*, (6931),
(6932), (6933), 7931,
7932, 7933

(607)

15

a) Consums i deteriorament d'existències

b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats

752
751, 753, 754,755, 759
(64)

EXERCICI 2020

a) Vendes i prestacions de serveis

724

(658)

EXERCICI 2021

a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal

15

-162.529,86

-125.447,39

8. Altres despeses d'explotació

15

-270.565,60

-107.540,33

-154.682,20

-85.343,42
-8.652,01

a) Serveis exteriors
(620)

a1) Recerca i desenvolupament

(621)

a2) Arrendaments i cànons

-11.086,28

(622)

a3) Reparacions i conservació

-12.073,04

-7.081,55

(623)

a4) Serveis professionals independents

-112.593,61

-58.232,07

(624)

a5) Transports

(625)

a6) Primes d'assegurances

-787,25

-409,40

(626)

a7) Serveis bancaris

-858,36

121,84

(627)

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-6.404,00

-2.356,33

(628)

a9) Subministraments

-4.105,83

-3.730,66

(629)

a10) Altres serveis

-6.773,83

-5.003,24

(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794,
7954
(656), (659)
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

b) Tributs

-269,93

-196,91

15

-115.613,47

-22.000,00

5

-78.915,93

-44.001,90

0,00

0,00

22.000,00

13.452,00

0,00

0,00

26.822,85

0,00

1.685,56

0,20

0,00

0,00

-226,15

0,00

16. Variació de valor raonable en instruments financers

0,00

0,00

17. Diferències de canvi

0,00

0,00

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

0,00

0,00

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions

15

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
(690), (691), (692), 790,
791, 792
(670), (671), (672), 770,
771, 772
(678), 778

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
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I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
760, 761, 762,769
(660), (662), (665),
(669)
(663), 763
(668), 768

(696), (697), (698),
(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673), 766,
773

14. Ingressos financers
15. Despeses financeres

a) Deterioraments i pèrdues

b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633),
638

19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

14

-226,15

0,00

1.459,41

0,20

0,00

0,00

1.459,41

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2021

99.617,15

0,00

1.459,41

0,00

30.565,12

0,00
131.641,68

11.246,23

0,00

4. Altres aportacions
11.246,23

0,00

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

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

-97.294,01

217.689,46

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

-98.753,42

118.072,31

0,00

-0,20

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

1.459,41

0,20

0,00

0,00

0,00

III. Operacions de patrimoni net

0,20

99.616,95

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

I. Excedent de l'exercici

0,00

217.689,46
0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021

0,00

118.072,31

0,00

0,20

II. Ajustaments per errors 2020

99.616,95

I. Ajustaments per canvis de criteri 2020

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020

0,00
170.434,73

4. Altres aportacions
170.434,73

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
1.714,89

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

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

-90.269,72

137.524,45

39.625,83

0,00

97.898,62

0,00

-90.269,92

37.907,50

-21.383,24

59.290,74

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

-1.714,89

0,00

0,00

0,00

0,20

1.714,89

1.714,89

TOTAL

III. Operacions de patrimoni net

0,00

0,00

0,00

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

I. Excedent de l'exercici

97.902,06

0,00

36.892,99

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020

0,00

Pendents de
desemborsar
0,00
0,00
61.009,07

Total

Excedents
Aportacions
pendents
Excedents
per a
de destinar Excedent
exercicis
de l'exercici compensar
a les
anteriors
pèrdues
finalitats
estatutàries

II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors

I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019

CONCEPTES

Fons

ORGANITZACIO EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIO G63127708

Estat de canvis en el patrimoni net

MEMORIA ABREUJADA EXERCICI 2021
ORGANITZACIO EMPRESARIAL CATALANA DE
LA FORMACIÓ (CATFORMACIÓ)

01. Activitat de l’entitat
01.01 Objecte social
La ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ (d’ara endavant CAT
FORMACIO), és una entitat sense afany de lucre constituïda a l’any 2014, que pot ser considerada
d’Utilitat Pública.
Segons estableix els articles 9 i 10 dels estatuts, l’activitat principal és:
Fins generals:
a) Promoure, sostenir i defensar el principi de llibertat d'empresa.
b) Potenciar i coordinar l'activitat de les empreses associades, així com establir canals
d'informació entre ells i fixar criteris generals d'actuació i, en especial, el desenvolupament de
l' associacionisme.
c) Representar davant les institucions i organitzacions catalanes, estatals i internacionals i, en
general davant tercers, els interessos de tots els seus membres associats.
d) Defensar els interessos del sector d'empreses privades dedicades a Ia formació i
ensenyament no reglat, així com prestar assessorament o orientacions pel millor
desenvolupament de Ia seva activitat.
e) Estudiar i proposar als organismes públics competents I 'adopció de mesures encaminades a
millorar el desenvolupament de les activitats dels seus membres.
f) Exercir l'activitat sindical, caracteritzada per l’existència d'altra part lligada al titular del dret
per una relació de servei i front a Ia que s'exercita, sent Ia seva expressió una sèrie de drets
com els de negociació col•lectiva laboral, d'adopció de mesures en conflictes col•lectius i
individuals de treball, el diàleg social i Ia participació institucional en els organismes públics
de les administracions públiques laborals. Especialment vetllarà per l'acompliment i
l'adequació permanent del Conveni col•lectiu d'ensenyament i formació privada no reglada de
Catalunya, que promou i signa com a patronal majoritària del sector.
g) Promoure quants serveis tècnics assistencials es considerin d’interès pels seus socis.
h) Fomentar Ia unitat entre els empresaris del sector.
i) Informar, assessorar i col•laborar amb organismes públics i privats en quants assumptes
concerneixin a les empreses del sector.
j) Administrar els seus propis recursos, tant pressupostaris com patrimonials.
Fins específics:
a) Representar els interessos generals dels seus associats. Negociar i subscriure pactes,
establir acords i convenis amb l’administració institucions públiques i privades, així com amb
els demés agents socials.
b) Representar i defensar els interessos generals dels membres associats en possibles
conflictes col·lectius.
c) Dirimir conflictes entre empreses membre de la forma que reglamentàriament es determini.
d) Potenciar la formació permanent dels membres associats, promovent activitats culturals o
formatives per a la millora de la qualitat relacionades amb la seva activitat.
e) Propiciar la col·laboració amb altres organitzacions d’empresaris de Catalunya, l’estat
espanyol o de la UE en la consecució de fins comuns.
f) Comparèixer davant qualsevol organisme o jurisdicció i exercitar les corresponents accions o
procediments en relació amb els seus fins o activitats.
g) Promoure i realitzar activitats de caràcter cultural, formatiu, així com editar i distribuir
publicacions, organitzar congressos, etc.
h) Iniciar, sol·licitar, negociar, concretar, subscriure acords, concerts regionals, nacionals o
internacionals que afectin a l’interès generals dels seus socis en l’àmbit professional, financer,
fiscal, laboral, així com tots els derivats de l’activitat representada.
i) Qualsevol altre funció relacionada amb els anteriors punts, amb activitats del sector que es
creguin necessaris o convenients per donar compliment als fins o interessos dels seus
membres.
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01.02 Activitat desenvolupada i la forma com es gestionen
L’activitat desenvolupada durant el present exercici, per CATFORMACIÓ, es
Gestió de plans de formació agrupats destinats prioritàriament a treballadors ocupats,
subvencionats pel Consorci per a la Formació contínua de Catalunya.
Gestió de l’Organització i atenció als seus associats.
Defensa dels interessos dels centres de formació del sector.
Negociació amb els sindicats, del conveni col·lectiu de formació privada no reglada.
01.03 Descripció especifica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan
l’interès general.
CATFORMACIÓ només té activitat pròpia. Les rendes de l’explotació econòmica es destinen
íntegrament a la realització dels fins d’interès general.
01.04 Usuaris i beneficiaris de les activitats descrites
Els beneficiaris de les activitats anteriorment descrites són:
Tots els centres associats i en general tots els centres del sector de la formació no reglada, perquè
defensem els interessos de tots els centres del sector.

02. Bases de presentació dels comptes anuals
La present memòria, que forma part integrant dels comptes anuals, així com el Balanç de Situació,
el Compte de Pèrdues i Guanys i l’Estat de Canvis del Patrimoni Net, han estat elaborats d’acord
amb el Pla General Comptable de Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya i normativa vigent aplicable.
02.01 Imatge fidel
S’han aplicat els principis de comptabilitat i les normes de valoració del Pla General Comptable
per a reflectir en tot moment la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l’entitat.
02.02 Principis comptables no obligatoris aplicats
Han estat aplicats tots els principis comptables obligatoris del Pla General Comptable.
02.03 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
No existeixen aspectes crítics o incerteses que portin associat un risc important que pugui suposar
canvis significatius al valor dels actius o passius.
Els comptes anuals, han estat elaborats seguint el principi d’empresa en funcionament. En aquest
sentit, la direcció de l’Entitat no és coneixedora de l’existència d’incerteses importants, relatives a
fets o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que l’empresa continuï
funcionant normalment.
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02.04 Comparació de la informació
Es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de situació, del
compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis al patrimoni net i de la memòria dels comptes
anuals, a més de les xifres de l'exercici actual, les corresponents a l’exercici anterior.
Pel que fa a les noves normes comptables que han entrat en vigor durant l'exercici anual 2021
vegeu la informació inclosa a la nota 2.10 – “Efectes de la primera aplicació de la modificació del
PGC 2021”.
02.05 Agrupació de partides
No s’han agrupat partides del balanç ni del compte de resultats.
02.06 Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç de situació.
02.07 Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici 2021, no s’han produït canvis significatius de criteris comptables respecte als
criteris aplicats a l’exercici anterior.
02.08 Correcció d’errors
Els comptes anuals de l'exercici 2021 inclouen ajustaments realitzats al compte de “Excedents
d'exercicis anteriors” del Patrimoni Net de l’Entitat per un import de 61.009,07 euros. Aquest
augment de la xifra de “Excedents d'exercicis anteriors” és conseqüència de la correcció d’errors
d’imputació a resultats de subvencions rebudes en exercicis anteriors.
Aquesta correcció registrada als comptes anuals de l'exercici 2021 s'ha ajustat a les xifres
comparatives adjuntes de l'exercici anterior.
02.09 Importància relativa
Al determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents partides dels
estats financers o altres assumptes, la Societat, d’acord amb el Marc Conceptual del Pla General
de Comptabilitat, ha tingut en consideració la importància relativa en relació amb els comptes
anuals de l’exercici.
02.10 Efectes de la primera aplicació de la modificació del PGC 2021
Durant l’exercici 2021, han entrat en vigor noves normes comptables que han estat tingudes en
compte en l’elaboració dels presents comptes anuals, sense que hagi suposat un canvi de
polítiques comptables per a l’entitat.
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03. Excedent de l’exercici
03.01 Proposta d’aplicació de l’excedent.
BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l'exercici
Total Base de Repartiment

2021
1.459,41
1.459,41

2020

DISTRIBUCIÓ D’EXCEDENT
Romanent
TOTAL DISTRIBUÏT

2021
1.459,41
1.459,41

2020

0,20
0,20

0,20
0,20

4. Normes de valoració
04.01 Immobilitzat intangible
Els elements de l'immobilitzat intangible adquirits s'han capitalitzat pel seu preu d'adquisició.
Després del reconeixement inicial, l'immobilitzat intangible es valora pel seu cost menys
l'amortització acumulada i, si escau, l'import acumulat de les correccions per deteriorament
registrades.
Els immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida i, per tant, són objecte d'amortització
sistemàtica en el període durant el qual es preveu, raonablement, que els beneficis econòmics
inherents a l'actiu produeixin rendiments per a la empresa.
Les aplicacions informàtiques es valoren al preu d'adquisició, incloent-hi aquest epígraf les
despeses de desenvolupament de les pàgines web. La vida útil d’aquests elements s'estima en
tres anys.
Els costos de manteniment són carregats al compte de pèrdues i guanys en l'exercici en què es
produeixen
En tot cas, almenys anualment, s'avalua l'existència d'indicis de deteriorament, en aquest cas
s'estimen els imports recuperables, efectuant-se les correccions valoratives que siguin procedents.
04.02 Béns integrants del patrimoni cultural.
No existeix aquesta partida a l’actiu del Balanç.
04.03 Immobilitzat material
Forma ordinària d'adquisició
Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits s'han capitalitzat pel seu preu d'adquisició.
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Amortització
Les amortitzacions practicades s'identifiquen amb la depreciació que normalment pateixen els
béns de l'immobilitzat per :
Ús i desgast físic esperat.
Obsolescència.
Límits legals o altres que afectin a l'ús de l'actiu.
La dotació anual realitzada s'ha determinat aplicant un mètode sistemàtic que permet distribuir el
preu d'adquisició o cost de producció durant la vida útil estimada de l'immobilitzat.
Els percentatges anuals aplicats per a l’amortització de l’immobilitzat material són els següents:
Mobiliari
Altres instal·lacions
Equips processos inf.

10,00 %
10,00 %
25,00 %

Deteriorament
No ha estat necessària la dotació de provisions per deteriorament de l'immobilitzat material ja que
les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació experimentada en cada un dels béns i
no s'han produït altres pèrdues reversibles sobre aquests béns.
Pèrdues de caràcter irreversible
No s'han produït pèrdues de caràcter irreversible en elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL.
Partides comptabilitzades per una quantitat fixa
No hi ha els condicionants necessaris per valorar determinades IMMOBILITZACIONS MATERIALS
per una quantitat i valor fixos.
Actualitzacions de valors
No s'han produït actualitzacions de l' IMMOBILITZAT MATERIAL.
04.04 Inversions immobiliàries
No hi ha partides que figurin al Balanç per aquest concepte.
04.05 Arrendaments
L’entitat no té cap element del seu immobilitzat sotmet a arrendament financers.
Les despeses dels arrendaments operatius es carreguen linealment al compte de pèrdues i guanys
en funció dels acords i de la vida del contracte.
Els pagaments per arrendaments operatius es registren com a despeses al compte de pèrdues i
guanys quan es meriten.
04.06 Permutes
Durant l’exercici no s’ha realitzat cap tipus d’operació de permuta.
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04.07 Instruments financers
Els instruments financers es classifiquen, al moment del seu reconeixement inicial, com a actius o
passius, de conformitat amb el fons econòmic dels acords contractuals i amb les definicions
d’actius o passius financers. L’Entitat classifica els instruments financers en diferents categories,
atenent a les seves característiques i a la destinació previstes al moment del seu reconeixement
inicial:
Actius Financers:
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar: recullen bàsicament
els imports pendents de cobrament de les subvencions rebudes
En general, es tracta de crèdits amb venciment no superior a un any, que no acrediten cap tipus
d’interès contractual o legal i es valoren pel seu nominal. En altre cas, figuren pel seu cost
amortitzat.
Passius Financers:
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, són:
Passius Financers a Cost Amortitzat.
Dins d’aquesta categoria es classifiquen tots els passius financers excepte quan s'han de
valorar a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys. Amb caràcter general,
s'inclouen en aquesta categoria els dèbits per operacions comercials i els dèbits per operacions
no comercials.
Valoració inicial: Inicialment es valoren pel seu valor raonable, que, llevat d'evidència en contra,
és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat
pels costos de transacció que li siguin directament atribuïbles. No obstant això, els dèbits per
operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès
contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import dels
quals s'espera pagar a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan l'efecte de no
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior: es fa a un cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen al
compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu. Això no obstant, els
dèbits amb venciment no superior a un any que, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior,
es valorin inicialment pel seu valor nominal, es continuaran valorant per aquest import.

Baixa de actius i passius financers
L’Entitat dona de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els fluxos
d'efectiu del corresponent actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i els beneficis
inherents a la seva propietat. En el cas concret de comptes a cobrar, s'entén que aquest fet es
produeix en general si s'han transmès els riscos d'insolvència i de mora.
L’Entitat donarà de baixa un passiu financer, o part d'aquest, quan l'obligació s'hagi extingit; és a
dir, quan hagi estat satisfeta, cancel·lada o hagi expirat.
04.08 Cobertures comptables
No hi ha partides en aquest epígraf del balanç.
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04.09 Existències
L'entitat no manté cap mena d'estoc al final de l'exercici.
04.10 Transaccions en moneda estrangera
No hi ha saldos representatius de crèdits o deutes en MONEDA ESTRANGERA al Balanç de
Situació que s'inclou en aquests COMPTES ANUALS.
04.11 Impost sobre beneficis
No s’ha comptabilitzat cap apunt per aquest concepte ja que els resultats que ha obtingut l’entitat
estan exempts de l’impost d’acord a la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge, acreditant davant l’Agència
Tributària la seva condició d’entitat exempta.
04.12 Ingressos i despeses
Per a la comptabilització dels ingressos i les despeses de l’Entitat s’ha tingut en compte el principi
de meritació, registrant-los quan han succeït amb independència de la data del seu pagament o
cobrament.
04.13 Provisions i contingències
Provisions: Saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats,
cancel·lació de la qual és probable que origini una sortida de recursos, però que resulten
indeterminats en quan al seu import i/o moment de cancel·lació.
Passius contingents: Obligacions possibles sorgides com conseqüència de successos passats, la
materialització de la qual esta condicionada a que succeeixi o no, un o més successos futurs
independents de la voluntat de la Societat.
Els comptes anuals adjunts recullen totes les provisions significatives respecte a les quals s’estima
que la probabilitat de que s’hagi d’atendre la obligació és major que del contrari. Tenint en
consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les va motivar
i son en cada tancament comptable. Es valoren al valor actual i, es procedeix a la seva reversió
total o parcial quan aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen.
Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s’informa sobre els
mateixos en les notes de la memòria, en la mesura en que no siguin considerats com remots.
04.14 Elements patrimonials de naturalesa mediambientals
CATFORMACIÓ, no disposa d’elements patrimonials de naturalesa mediambiental ja que l’activitat
de la organització no té una relació directa amb el medi ambient. No obstant això, l’associació
implanta polítiques mediambientals en la gestió diària dels seus serveis i residus.
04.15 Despeses de personal
Les despeses de personal inclouen les retribucions brutes meritades durant l’exercici pel personal,
així com també el cost a càrrec l’entitat en concepte de Seguretat Social.
04.16 Subvencions, donacions i llegats.
CATFORMACIÓ, ha rebut diferents tipus de subvencions i donacions, que s’han imputat d’acord a
la norma de valoració número 18, del Decret 259/2008, de 23 de desembre.
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04.17 Negocis conjunts
L’entitat no participa en cap tipus de negoci conjunt.
04.18 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
Totes les transaccions realitzades amb parts vinculades són a preu de mercat.
04.19 Actius no corrents mantinguts per a la venda
No hi ha partides en aquest epígraf del balanç

05. Immobilitzat material
05.01 Anàlisi de moviments
Durant l'exercici econòmic 2021 en les partides d’immobilitzat material s'han produït els moviments
que s'indiquen tot seguit:
COST

SALDO
2020

ALTES

BAIXES

SALDO
2021

Instal·lacions, maquinària i utillatge

14.354,08

Mobiliari i equips per a
processaments d'informació

25.392,03

10.463,22

35.855,25

TOTAL

39.746,11

10.463,22

50.209,33

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
Instal·lacions, maquinària i utillatge

SALDO
2020

14.354,08

DOTACIÓ

BAIXES

SALDO
2021

-3.442,40

-1.435,44

-4.877,84

Mobiliari i equips per a
processaments d'informació

-21.533,00

-1.324,72

-22.857,72

TOTAL

-24.975,40

-2.760,16

-27.735,56

VALOR NET COMPTABLE

SALDO
2020

Instal·lacions, maquinària i utillatge
Mobiliari i equips per a
processaments d'informació
TOTAL

SALDO
2021

10.911,68

9.476,24

3.859,03

12.997,53

14.770,71

22.473,77

8

MEMORIA ABREUJADA EXERCICI 2021
ORGANITZACIO EMPRESARIAL CATALANA DE
LA FORMACIÓ (CATFORMACIÓ)

Durant l'exercici econòmic 2020 en les partides d’immobilitzat material s'han produït els moviments
que s'indiquen tot seguit:
SALDO
2019

COST

a

TOTAL

Instal·lacions, maquinària i utillatge
a

TOTAL

Instal·lacions, maquinària i utillatge
Mobiliari
i
equips
per
processaments d'informació
TOTAL

14.354,08
874,63

25.392,03

38.871,48

874,63

39.746,11

DOTACIÓ

a

BAIXES

SALDO
2020

-2.006,96

-1.435,44

-3.442,40

-20.596,76

-936,24

-21.533,00

-22.603,72

-2.371,68

-24.975,40

SALDO
2019

VALOR NET COMPTABLE

SALDO
2020

24.517,40

SALDO
2019

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

Mobiliari
i
equips
per
processaments d'informació

BAIXES

14.354,08

Instal·lacions, maquinària i utillatge
Mobiliari
i
equips
per
processaments d'informació

ALTES

SALDO
2020

12.347,12

10.911,68

3.920,64

3.859,03

16.267,76

14.770,71

06. Inversions immobiliàries
L’entitat no disposa de cap element que hagi de figurar en aquest apartat.

07. Béns del Patrimoni Històric i cultural
L’entitat no disposa de cap element que hagi de figurar en aquest apartat.
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08. Immobilitzat intangible
Durant l’exercici econòmic 2021 en les partides d’immobilitzat intangible s’han produït els
moviments que s’indiquen tot seguit:
SALDO
2020

ALTES

Aplicacions informàtiques

187.155,21

75.474,99

262.630,20

TOTAL

187.155,21

75.474,99

262.630,20

COST

AMORTITZACIÓ
ACUMULADA

SALDO
2020

DOTACIÓ

BAIXES

BAIXES

SALDO
2021

SALDO
2021

Aplicacions informàtiques

-51.707,14

-76.155,77

-127.862,91

TOTAL

-51.707,14

-76.155,77

-127.862,91

SALDO
2020

SALDO
2021

Aplicacions informàtiques

135.448,07

134.767,29

TOTAL

135.448,07

134.767,29

VALOR NET COMPTABLE

Durant l'exercici econòmic 2020 en les partides d’immobilitzat intangible s'han produït els
moviments que s'indiquen tot seguit:
COST

SALDO
2019

ALTES

BAIXES

SALDO
2020

Aplicacions informàtiques

75.059,57

112.095,64

187.155,21

TOTAL

75.059,57

112.095,64

187.155,21

AMORTITZACIÓ
ACUMULADA

SALDO
2019

DOTACIÓ

BAIXES

SALDO
2020

Aplicacions informàtiques

-10.076,92

-41.630,22

-51.707,14

TOTAL

-10.076,92

-41.630,22

-51.707,14

SALDO
2019

SALDO
2020

Aplicacions informàtiques

64.982,65

135.448,07

TOTAL

64.982,65

135.448,07

VALOR NET COMPTABLE
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09. Arrendaments i altres operacions de naturalesa
similar
09.01 Arrendaments financers
L’entitat no té cap element del seu immobilitzat sotmès a arrendament financers.
09.02 Arrendaments operatius
L’entitat considera com arrendaments operatius els següents:
-

Contracte de lloguer d’un local destinat a desenvolupar l’activitat de l’Associació.

L’Administració considera que aquests contractes no compleixen els requisis per a ser considerats
com a arrendaments financers.
Les despeses en concepte d'arrendament al llarg de l'últim exercici i compromisos adquirits de
futures quotes d'arrendament mínimes en virtut d'arrendaments operatius no cancel·lables, han
estat:
Reconeguts en el resultat de l’exercici

2021
-11.086,28

2020
-8.652,01

En els propers anys s’esperen unes quotes similars.

10. Actius financers
10.01 Usuaris i altres deutors de les activitats per subvencions
Els deutors, corresponen a la part de les subvencions rebudes pendents de cobrar fins la
finalització dels esmentats cursos de formació.
Aquests actius estan formats per les partides del balanç “7. Altres crèdits amb les administracions
públiques” amb un saldo exercici 2021 de 3.079.101,61€ (saldo ejercicio 2020 de 764.794,77€).
Correccions valoratives
Al tancament dels exercicis 2021 i 2020, no existeixen correccions valoratives per insolvències de
deutors per subvencions.
10.02 Tresoreria
A l’actiu del balanç consten les xifres puntuals de bancs a 31 de desembre de 2021 y 2020.
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11. Passius financers
(Nota: Els crèdits amb les administracions públiques es reflecteixen a la nota 14)
11.01 Anàlisi dels passius financers al balanç
Tots els passiu financers de l’Entitat són a curt termini.
CREDITORS I ALTRES A CURT TERMINI
Passius financers a cost amortitzat
Passius financers a valor raonable amb canvis al
compte de pèrdues i guanys
TOTAL

IMPORT 2021
4.043.521,27

IMPORT 2020
1.923.857,26

4.043.521,27

1.923.857,26

El detall per concepte del quadre anterior és el següent:
CONCEPTE
Proveïdors
Altres creditors
Personal
TOTAL

IMPORT 2021
19.737,89
4.019.231,42
4.551,96
4.043.521,27

IMPORT 2020
6.116,97
1.917.740,29
1.923.857,26

12. Fons Propis
El moviment que han tingut els Fons Propis durant l’exercici 2021 ha estat el següent:
FONS PROPIS
Fons dotacionals
Romanent
Excedents negatius d’exercicis
Excedent de l’exercici
Totals

SALDO
INICIAL

AUGMENTS

99.616,95
0,20
99.617,15

1.459,41
1.459,41

DISMINUCIONS
SALDO FINAL
TRASPASSOS
0,20

99.617,15

-0,20
0,00

1.459,41
101.076,56

El moviment dels Fons Propis durant l’exercici 2020 va ser el següent:
FONS PROPIS
Fons dotacionals
Romanent
Excedents negatius d’exercicis
Excedent de l’exercici
Totals

SALDO
INICIAL

AUGMENTS

97.902,06
1.714,89
99.616,95

0,20
0,20

DISMINUCIONS
SALDO FINAL
TRASPASSOS
1.714,89

99.616,95

-1.714,89
0,00

0,20
99.617,15

Tal i com s’indica a la nota 02.08 de la present memòria, el saldo inicial del “Romanent” de l’exercici
2020 inclou un ajust per un import de 61.009,07 euros. Aquest augment és conseqüència de la
correcció d’errors d’imputació a resultats de subvencions rebudes en exercicis anteriors.
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13. Subvencions, donacions i llegats
13.01 Subvencions i donacions a distribuir en diversos exercicis:
El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2021 va ser el següent:
SUBVENCIONS DE CAPITAL (EXERCICI 2021)
Saldo inicial
Traspassos a resultat de l’exercici
Subvencions rebudes
Saldo final

IMPORT
118.072,31
-98.753,42
11.246,23
30.565,12

El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2020 va ser el següent:
SUBVENCIONS DE CAPITAL (EXERCICI 2020)
Saldo inicial
Traspassos a resultat de l’exercici
Subvencions rebudes
Saldo final

IMPORT
37.907,50
-90.269,92
170.434,73
118.072,31

Totes les subvencions rebudes, són d’administracions públiques i han estat destinats íntegrament
a la finalitat per a la qual s’han concedit.

14. Situació fiscal
Els resultats de l’entitat estan exempts de l’impost de societats d’acord a la llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al
mecenatge, acreditant davant l’Agència Tributària la seva condició d’entitat exempta.
14.01 Conciliació del resultat comptable amb la base imposable
Exercici 2021
Resultat comptable
DIFERÈNCIES PERMANENTS
INGRESSOS I DESPESES EXEMPTES
TOTAL
Base Imposable

1.459,41
AUGMENT
514.381,87
515.841,28
0,00

DISMINUCIÓ
515.841,28
515.841,28

0,20
AUGMENT
277.762,81
277.762,81
0,00

DISMINUCIÓ
277.763,01
277.763,01

Exercici 2020
Resultat comptable
DIFERÈNCIES PERMANENTS
INGRESSOS I DESPESES EXEMPTES
TOTAL
Base Imposable

14.02 Saldos amb Hisenda i Seguretat Social
Els saldos amb Hisenda i Seguretat Social es detallen als quadres següents:
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SALDOS CREDITORS
Deutes per I.R.P.F.
Deutes per Seguretat Social
Total saldos creditors

2021
7.400,95
3.828,14
11.229,09

2020
5.009,71
2.933,72
7.943,43

L’entitat té exempció del IVA segons el que delimita la Llei 37/1992.

15. Ingressos i despeses
15.01 Despeses de funcionament
Durant els exercicis 2021 i 2020, no s’ha liquidat cap despesa de funcionament de l’òrgan de
govern al compte de pèrdues i guanys.
15.02 Ajuts monetaris
No hi ha ajuts monetaris als exercicis 2021 i 2020.
15.03 Aprovisionaments
La partida d'aprovisionaments que es reflecteix al compte de pèrdues i guanys queda desglossada
de la següent manera:
CONCEPTE
Consum mat. primeres i altres materials consumibles
a) Compres, netes devolucions i descomptes
b) Variació d'existències
c) Treballs realitzat per altres empreses

2021
2.144,33
2.144,33

2020
773,19
773,19

15.04 Despeses de personal
La partida de DESPESES DE PERSONAL que es reflecteix al Compte de Pèrdues i Guanys es
desglossa de la manera següent:
DESCRIPCIÓ
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Altres càrregues socials
TOTAL

2021
125.477,79

2020
95.771,39

37.052,07

29.676,00

162.529,86

125.447,39

15.05 Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables derivats de l’activitat
Durant l’exercici 2021, s’han realitzat provisions per un import de 115.613,47 euros (22.000 euros
durant l’exercici 2020). Addicionalment, s’han retrocedit provisions per un import de 22.000 euros
(13.452 euros durant l’exercici 2020).
El concepte d’aquestes provisions queda reflectit a la nota 16 de la present memòria.
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15.06 Total despeses
Les despeses necessàries al compte de pèrdues i guanys queda desglossada de la següent
manera:
CONCEPTE
Aprovisionaments
Despeses personal
Arrendaments
Reparacions i conservació
Serveis professional independents
Primes d’assegurances
Serveis bancaris
Publicitat i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Pèrdues crèdits incobrables derivats de les activitats
Amortitzacions
Despeses financeres
TOTAL

2021
2.144,33
162.529,86
11.086,28
12.073,04
112.593,61
787,25
858,36
6.404,00
4.105,83
6.773,83
269,93
115.613,47
78.915,93
226,15
514.381,87

2020
773,19
125.447,39
8.652,01
7.081,55
58.232,07
409,40
-121,84
2.356,33
3.730,66
5.003,24
196,91
22.000,00
44.001,90
0,00
277.762,81

2021
5.028,62
363.236,39
98.753,42
22.000,00
26.822,85
515.841,28

2020
7.521,10
166.519,99
90.269,92
13.451,80
277.762,81

15.07 Ingressos de subvencions, donacions i llegats
La informació s’exposa a la nota 13.
15.08 Ingressos
DESCRIPICIÓ
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Subvencions oficials a les activitats
Altres ingressos
Ingressos excepcionals
TOTAL INGRESSOS

16. Provisions i contingències
L’Entitat rep subvencions per a dur a terme les seves activitats. Aquestes subvencions es
traspassen a resultats de l’exercici al mateix temps que les despeses que han de cobrir. Com
posteriorment són revisades per les Entitats atorgants, generalment amb posterioritat a l’exercici
en que s’han transferit a resultats, per aquest motiu, Cat Formació realitza provisions per cobrir
possibles incidències que es puguin detectar durant aquestes revisions i que obliguin a l’Entitat a
retornar una part d’aquests subvencions. Les provisions son cancel·lades un cop les subvencions
han estat revisades sense incidències.
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El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2021 va ser el següent:
PROVISIONS A CURT TERMINI (EXERCICI 2021)
Saldo inicial
Addicions
Retrocessions
Saldo final

IMPORT
22.000,00
115.613,47
-22.000,00
115.613,47

El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2020 va ser el següent:
PROVISIONS A CURT TERMINI (EXERCICI 2020)
Saldo inicial
Addicions
Retrocessions
Saldo final

IMPORT
13.452,00
22.000,00
-13.452,00
22.000,00

17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats
estatutàries
17.01 Informació sobre béns i drets que formen part de la dotació de l’Associació
No hi ha béns i drets que formen part de la dotació de l’Associació o del fons social al balanç de
l’entitat.
Durant els exercicis 2021 i 2020, no s’han produït beneficis ni pèrdues per l’alienació de béns i
drets de l’entitat.
17.02 Càlcul del destí de les rendes netes al compliment dels fins de l’Associació
La llei 5/2001 de 2 de maig obliga a destinar almenys el setanta per cent de les rendes i altres
ingressos nets anuals que s’obtenen al compliment dels fins fundacionals. En el cas de
CATFORMACIÓ, ha dedicat la totalitat dels seus ingressos al compliment dels seus fins com a
Associació, com són: l’activitat principal és promoure el desenvolupament de l’associacionisme.
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A l’exercici 2021, l’entitat ha aplicat mes del 70% de les rendes al compliment de les finalitats de
l’Associació. A continuació se’n pot veure el càlcul:
CONCEPTE
Aprovisionaments
Despeses personal
Arrendaments
Reparacions i conservació
Serveis professional independents
Primes d’assegurances
Serveis bancaris
Subministraments
Publicitat i relacions públiques
Altres serveis
Tributs
Pèrdues crèdits incobrables activitat
Amortitzacions
Despeses financeres
TOTAL DESPESES
INGRESSOS
INGRESSOS NETS
(sense Extraordinaris)
70% RENDES A APLICAR
TOTAL RENDES APLICADES

DESPESES
NECESSÀRIES
2021
2.144,33
162.529,86
11.086,28
12.073,04
112.593,61
787,25
858,36
6.404,00
4.105,83
6.773,83
269,93
115.613,47
78.915,93
226,15
514.381,87
515.841,28

DESPESES
ASSOCIACIÓ 2021

DETALL DESPESES
FUNDACIONAL
Compres materials
Personal

489.018,43
70%
95%

La diferencia entre 515.841,28 € i 489.018,43 € és un resultat extraordinari de 26.822,85 €.
A l’exercici 2020, l’entitat va aplicar mes del 70% de les rendes al compliment dels finalitats
fundacionals. A continuació se’n pot veure el càlcul:

CONCEPTE
Aprovisionaments
Despeses personal
Arrendaments
Reparacions i conservació
Serveis professional independents
Primes d’assegurances
Serveis bancaris
Subministraments
Publicitat i relacions públiques
Altres serveis
Tributs
Pèrdues crèdits incobrables activitat
Amortitzacions
Despeses financeres
TOTAL DESPESES
INGRESSOS
INGRESSOS NETS
(sense Extraordinaris)
70% RENDES A APLICAR
TOTAL RENDES APLICADES

DESPESES
NECESSÀRIES
2020

DESPESES
FUNDACIONALS
2020

773,19
125.447,39
8.652,01
7.081,55
58.232,07
409,40
-121,84
2.356,33
3.730,66
5.003,24
196,91
22.000,00
44.001,90
277.762,81
277.763,01

DETALL
DESPESES
FUNDACIONAL
Compres materials
Personal

277.763,01
70%
100%
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18. Fets posteriors al tancament
No ha sobrevingut després del tancament cap esdeveniment que afecti l’aplicació del principi
d’empresa en funcionament. Tampoc s’ha esdevingut cap fet rellevant que hagi de ser informat a
la memòria.

19. Operacions vinculades
19.01 Entitats vinculades
Hi ha diverses operacions comercials amb els socis:
1- Els associats de l’Entitat, anualment paguen unes quotes per ser socis i alguns d’ells unes
complementàries per fer front a les despeses de l’Organització, per un import total a
l’exercici 2021 de 363.236,39 euros.
2- L’Associació és l’Entitat que sol·licita les subvencions a les Administracions Públiques en
base a les peticions i acords amb els seus associats i una vegada li han atorgat, és qui
cobra de l’Administració, per posteriorment transferir l’import corresponent a cada
associat. A 31 de desembre l’Entitat té pendent de cobrar de les Administracions atorgants
de subvencions, l’import de 3.079.101,61 euros i té pendent de transferir als seus associats
l’import de 4.012.940,23 euros.
19.02 Sous, dietes i remuneracions
No s'ha cobrat cap import per exercir com a membre de l'Òrgan d'Administració, ja que els estatuts
socials marquen que son gratuïts.
Durant l'exercici econòmic no s'han concedit acomptes ni crèdits als membres de l'Òrgan
d'Administració. Aquests conceptes procedents d'exercicis anteriors tampoc figuren al balanç a
data de tancament de l'exercici.
No hi ha obligacions assumides a compte dels membres de l'Òrgan d’Administració a títol de
garantia.
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20. Altra informació
20.01 Nombre mitjà persones empleades
A continuació es detalla el nombre mitjà de persones empleades en el curs de l'exercici:
NOMBRE MITJÀ DE PERSONES
EMPRADES EN EL CURS DE L'EXERCICI
TOTAL OCUPACIÓ MITJANA
20.02

2021

2020
4

4

Dissolució de l’Entitat

En cas de dissolució de l’entitat, si hi havia un romanent de béns, es faria donació a una Entitat de
caràcter assistencial d’àmbit local o comarcal. (art. 42 dels estatuts de l’Associació).

A Barcelona, es formulen els comptes anuals de l’exercici 2021,

Vist i plau
Secretari

Jaume Cortadellas i Torruela

Vist i plau
President

Albert Colomer i Espinet
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