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COMPTE DE RESULTATS

NÚM. COMPTES 2019 2018

1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia. 19.239.718,00 18.599.049,19

720, 721    a) Ingressos per quotes. 14.692.322,28 14.036.242,33

722, 723    b) Ingressos de despeses recuperades, altres ingressos. 1.562.233,34 1.484.576,01

724,725    c) Subvencions,donacions i llegats imputats a resultats de l'exercici. 2.744.177,34 2.702.171,43

728    d) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats. 20.844,29 21.941,79

(658)    d) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats. -116.159,38 -32.330,06

71,(61)    i) Operacions i Moviments internis. 336.300,13 386.447,69

2. Despeses per ajuts i altres -277.745,71 -221.405,18

650, 651, 652    a) Ajuts monetaris -277.745,71 -221.405,18

653, 654,659    b) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern. 0,00 0,00

70 3. Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil. 2.465.835,81 2.241.254,80

(6930), 71, 7930
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de 
fabricació.**

299.232,25 72.559,28

73 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu inmobilitzat. 0,00 0,00

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 

609,61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 

7932, 7933

6. Aprovisionaments * 0,00 0,00

7. Altres ingressos d'explotació 120.131,45 115.053,37

75    a) Ingressos accessori i altres de gestió corrent. 120.131,45 115.053,37

(64) 8. Despeses de personal * -14.404.527,91 -14.484.926,73

     a) Sous i salaris, i assimilats -10.911.442,22 -11.075.407,76

     c) Carregues socials -3.493.085,69 -3.409.518,97     c) Carregues socials -3.493.085,69 -3.409.518,97

(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), 

(695), 794, 7954 
9. Altres despeses d'explotació * -6.059.891,27 -5.839.674,08

(60), 10. Serveis rebuts per a la formació -167.385,54 -140.877,72

(68) 11. Amortització de l'immobilitzat * -388.418,96 -442.172,34

12. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres afectes a 
l'activitat mercantil traspassats a resultats de l'exercici.

0,00 23.238,95

7750    a) Afectes a l'activitat pròpia. 0,00 23.238,95

7900,7951, 7952, 7955 13. Excessos de provisions 39.776,46 325.921,75

(670), (671), (672), (690), (691), (692), 

770, 771, 772, 790, 791, 792
14. Deterioració i resultat per alienació d'immobilitzat. ** 274.384,26 0,00

(678)(778) 15 . Altres Resultats -131.492,81 78.921,34

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 

1.009.616,03 326.942,63

760, 761, 762, 769 16. Ingressos financers. 6.196,16 6.614,10

660),(661),(662),(664),(665), (669) 17. Despeses financeres. * -89.092,68 -83.928,21

(663),763 18. Variacions de valor raonable en instruments financers. **

(668),768 19. Diferències de canvi. ** 0,00 0,00

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(6

99),766,773, 775,796,797,798,799
20. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers. ** -33.952,78 17.502,98

B) RESULTAT FINANCER (16+17+18+19+20) -116.849,30 -59.811,13

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 892.766,73 267.131,50

(6300)*,6301*, (633),638 21. Impostos sobre beneficis. ** 0,00 0,00

D)EXCEDENT DE L'EXERCICI (C+21) 892.766,73 267.131,50



BALANÇ DE SITUACIÓ CS CONC a 31-12-2019

NÚM. COMPTES ACTIU
NOTES 

MEMÒRIA
2019 2018

A) ACTIU NO CORRENT 5.904.010,68 5.538.612,28

II. Immobilitzat intangible 5 53.274,60 44.161,23
200, 201,(2801),(2901) 1. Recerca i desenvolupament 0,00 0,00

202,(2802), (2902) 2. Concesions administratives 0,00 0,00

203,(2803),(2903) 3. Patents, llicencies, marques i similars 24.407,15 12.922,93

204 4. Fons de comerç 0,00 0,00

206,(2806),(2906) 5. Aplicacions informàtiques 28.867,45 31.238,30

205,209,(2805),(2905) 6. Altres inmobilitzat intangible 0,00 0,00

II. Immobilitzat Material 6 2.385.476,65 1.968.322,75
210,(2810) 1. Terrenys i bens naturals 443.276,73 339.293,06

211,(2811),(2911) 2. Construccions 776.447,59 548.799,45

212,(2812),(2912) 3. Instalacions tecniques 863.474,92 802.715,12

213, (2813),(2913) 4. Maquinaria 0,00 0,00

214, (2814), (2914) 5. Altres instalacions (Telefonia IP) 0,00 99.053,16

215, (2815), (2915) 6. Mobiliari 169.072,73 59.959,63

216,(2816),(2916) 7. Equips de processament informàtic 122.807,60 116.177,08

217, (2817),(2917) 8. Elements de transport 0,00 0,00

218, (2818),(2918) 9. Altres inmobilitzat 2.339,69 2.325,25

219 10 Inmobilitzacions mat. en curs i acomptes 8.057,39 0,00

III Inversions Inmobiliaries 1.659.676,48 1.669.081,14
230 1. Terrenys 1.125.679,32 1.125.679,32

231 2. Construccions 7 533.997,16 543.401,82

V. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 8 1.437.987,79 1.490.152,00
240,297 1. Instruments de patrimoni. 954.930,63 988.883,41

245 2. Crèdits a empreses 232.000,00 200.000,00

3. Valors representatius de deute 251.057,16 301.268,59

V. Inversions financeres a llarg termini 8 367.595,16 366.895,16
2502 1. Instruments de patrimoni. 4.600,00 4.600,00

2425,252,257,254 2. Crèdits a tercers 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

4. Derivats 0,00 0,00

258,26 5. Altres actius financers. 362.995,16 362.295,16

474 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00474 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00

B) ACTIU CORRENT 12.078.451,57 10.985.608,13

580,581,582,583,584,(599) I. Actius corrents mantiguts per a la venda. 0,00 0,00
II. Treball en curs i Bestretes 1.266.723,61 970.477,60

30,(390) 1. Comercials. 0,00 0,00

31,32,(391),(392) 2. Materies primeres i altres aprovisionaments. 0,00 0,00

33,34,(393),(394) 3. Treball en curs i altres aprovisionaments. 1.260.162,86 960.930,61

35,(395) 4. Productes terminats. 0,00 0,00

36,(396) 5. Subproductes, residus i materials recuperats 0,00 0,00

407 6. Bestretes a proveidors. 6.560,75 9.546,99

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 2.397.508,32 2.111.851,16
1. Clientes per vendes i prestacions de serveis. 472.305,42 418.274,91

432,45,436,433 2. Clients, empreses del grup i associades. 16 353.740,16 49.820,51

430,431,421,451 3. Deudors interns sindicals catalunya 0,00 0,00

452 4.Altres deutors interns 16 60.765,28 178.949,90

460,461 5. Personal 4.299,44 5.579,42

460,461 6. Actiu per impostos corrents 42.338,31 20.410,10

4708 7. Deutors Adm.pub.per subvencions 11 1.464.059,71 1.438.816,32

558 8. Socis per desemborsaments pendents 0,00 0,00

IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 8 1.042,65 684,80
1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00

53 2. Crèdits a tercers 1.042,65 684,80

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

4. Derivats 0,00 0,00

V. Inversions financeres a curt termini 8 29.553,55 96.847,70
5304,540,(5395),(549) 1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits a empreses 0,00 0,00

3.Altres inversions financeres temporals 0,00 0,00

541,542,546 4. Valors representatius de deute 7.883,38 75.425,43

55,56 5. Altres actius financers 21.670,17 21.422,27

5590,5593 5. Derivats 0,00 0,00

480,567 VI. Periodificacions a curt termini 700,98 1.145,54
VII. Efectiu i altres actius liquids equivalents 8.382.922,46 7.804.601,33

570 1. Caixa 53.058,01 56.324,07
571,572 2. Bancs 8.329.864,45 7.748.277,26

TOTAL ACTIU (A + B) 17.982.462,25 16.524.220,41



BALANÇ DE SITUACIÓ CS CONC a 31-12-2019

NÚM. COMPTES PASSIU NET I PASSIU
NOTES 

MEMÒRIA
2019 2018

A) PATRIMONI NET 11.735.420,24 10.842.653,51

A-1) FONS PROPIS 11.735.420,24 10.842.653,51
I.Fons dotacional o Fons social 7 797.462,49 797.462,49

10,111,120,121 1. Fons patrimonial 797.462,49 797.462,49

2. Fons patrimonial pendent de desemborsar 0,00 0,00

110 II.Fons especials 0,00 0,00

III.Reserves 7 10.045.191,02 9.778.059,52
117 1. Altres reserves 10.045.191,02 9.778.059,52

IV. Resultats exercicis anteriors 0,00 0,00
1. Remanent 0,00 0,00

.(121) 2. (Resultats negatius exercicis anteriors.)* pendent de aplicació 0,00 0,00

129 VI.Resultat de l'exercici 7 892.766,73 267.131,50
A-2) Ajust per canvis  de valor 0,00 0,00

133 I. Actius financers disponibles per la venda 0,00 0,00

1340 II. Operacions de cobertura 0,00 0,00

136,137 III. Altres 0,00 0,00

130,131,132 A-3) Subvencions, donacions i legats rebuts 8-12 0,00 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 576.130,83 537.160,56

I. Provisions a llarg termini 9 247.015,20 163.284,06
1430 1. Provisions per a Congressos 247.015,20 123.507,60

1431 2. Provisions per a Eleccions Sindicals 0,00 0,00

141,142,145 3. Altres provisions 0,00 39.776,46

II. Deutes a llarg termini 7 329.115,63 373.876,50
1605,17 2. Deutes amb entitats de crèdit 309.415,60 354.176,47

180,185,179 5. Altres passius financers 19.700,03 19.700,03

1303,1604,1613,1614,1623,  

1624,1633,1634 III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00
479 IV: Passius per impost diferit 0,00 0,00

181 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 5.670.911,21 5.144.406,37

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la 
585,586,587,588,589

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la 
venda 0,00 0,00

529 II. Provisions a curt termini 129.272,98 108.166,85
III. Deutes a curt termini 2.788.806,76 2.531.661,42
2. Deutes amb entitats de crèdit 2.262.440,74 2.072.915,83

52 2. Deutes per subvencions i altres 336.656,55 375.821,67

3. Creditors per arrendaments financers 0,00 0,00

5. Altres passius financers 0,00 0,00

561,565,566,555,521,519 5. Altres passius financers 189.709,47 82.923,92

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 16 937.332,81 670.465,11
512,516,517 1. Creditors  grup 0,00 0,00

401,422 2. Creditors amb organitzacions confederades 747.606,64 661.036,45

402,420 3. Creditors del grups, empreses,fundacions,etc 189.726,17 9.428,66

403,409 4. Altres creditors interns 0,00 0,00

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.815.498,66 1.834.112,99
410,400 1. Proveïdors 0,00 0,00

404 2. Proveïdors empreses del grup i associades 0,00 0,00

41 3. Creditors varis 794.961,23 765.248,81

465,466 4. Personal ( remuneracions pendents  de pagament) 16.009,36 95.400,95

5. Passius per impost corrent 0,00 0,00

475 6. Deutes amb Administracions Públiques 700.228,06 688.313,09

476 7. Seguretat Social 304.300,01 285.150,14

438 8. Bestretes de clients 0,00 0,00
485,568 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 17.982.462,25 16.524.220,41



C.S.CONC
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 de DESEMBRE DEL 2019

Reserves
Resultat de 

l'exercici

Subvencions, 

donacions i 
Total

Escriturat No exigit

A.SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 797.462,49 10.422.054,54 -500.232,95 22.242,25 10.741.526,33

II. Ajustaments per errors -143.762,07
B. SALDO AJUSTAT, INICI DEL ANY 2018 797.462,49 10.278.292,47 -500.232,95 22.242,25 10.597.764,26

I. Total ingressos i despeses reconegudes 267.131,50 -22.242,25 244.889,25

II. Operacions amb socis o propietaris
1. Augments de capital
2. (-) Reduccions de capital

4. (-) Distribució de dividends.

7. Altres operacions amb socis o propietaris.
III. Altres variacions del patrimoni net. -500.232,95 500.232,95 0,00

C.SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 797.462,49 9.778.059,52 267.131,50 0,00 10.842.653,51

Capital

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (conversió obligacions, condonacions deutes)

5. Operacions amb accions o participacions pròpies (netes).

6. Increment (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis

C.SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 797.462,49 9.778.059,52 267.131,50 0,00 10.842.653,51

II. Ajustaments per errors
D. SALDO AJUSTAT, INICI DEL ANY 2019 797.462,49 9.778.059,52 267.131,50 0,00 10.842.653,51

I. Total ingressos i despeses reconegudes 892.766,73 0,00 892.766,73

II. Operacions amb socis o propietaris
1. Augments de capital
2. (-) Reduccions de capital

4. (-) Distribució de dividends.

7. Altres operacions amb socis o propietaris.
III. Altres variacions del patrimoni net. 267.131,50 -267.131,50 0,00

E.SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 797.462,49 10.045.191,02 892.766,73 0,00 11.735.420,24

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (conversió obligacions, condonacions deutes)

5. Operacions amb accions o participacions pròpies (netes).
6. Increment (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis



CS CONC
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31/12/2019

A) ESTAT DE INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT EL 31/12/2019

NUM. COMPTES 2019 2018

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 892.766,73 267.131,50

Ingressos i despeses imputats directament 

al patrimoni net.

I. Per valoració instruments financers.

1. Actius financers disponibles 

per a la venda.

2. Altres ingressos / despeses.

(810), 910 II. Per cobertures de fluxes d'efectiu.

94 III. Subvencions, donacions i legats rebuts.

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i

altres ajusts.

(8300)*, 8301*, (833), V. Efecte impossitiu.

834,835,838

B) Total ingressos i despeses imputats

directament al patrimoni net.

(I+II+III+IV+V)

Transferències al compte de pèrdues

i guanys

VI.  Per valoració de instruments financers.

1. Actius financers disponibles 

per a la venda.

(800),(89),900,991,992

(85), 95

(802), 902,993,994
per a la venda.

2. Altres ingressos / despeses.

(812), 912 VII. Per cobertures de fluxes d'efectiu.

-84 VIII. Subvencions, donacions i legats rebuts. 0,00 -22.242,25

IX. Efecte impositiu

C) Total transferències al compte 

de pèrdues i guanys (VI+VII+VIII+IX) 0,00 -22.242,25

TOTAL DE INGRESSOS I DESPESES

RECONEGUTS.(A+B+C) 892.766,73 244.889,25

(802), 902,993,994

8301*, (836), (837)



CS CONC NOTAS 2019 2018

A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 892.766,84 267.131,15

2. Ajusts del resultat -2.430.765,10 -2.884.138,68

a) Amortització de l' inmobiltizat (+). 5-6 388.418,96 442.172,69

b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-). 11.643,75 -71.642,11

c) Variació de provisions (+/-). 9 104.837,27 -606.573,09

d) Imputació de subvencions (-) -2.744.177,34 -2.725.410,38

e) Resultats per baixes i alienació de l'inmobilitzat (+/-). -274.384,26 0,00

f) Resultats per baixes i alienació dels instruments financers (+/-). 0,00 0,00

g) Ingressos financers (-). pyg (16) -6.196,16 -6.614,00

h) Despeses financeres (+) pyg (17) 89.092,68 83.928,21

i) Diferències de canvi (+/-). 0,00 0,00

j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-). 0,00 0,00

k) Altres ingressos i despeses (-/+). pyg (15) 0,00 0,00

3. Canvis en el capital corrent. 2.149.176,89 3.308.369,61

a) Existències (+/-). -296.246,01 -72.822,35

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-). b(dif.III) 2.463.592,66 3.126.975,95

c) Altres actius corrents (+/-). b(dif IV i V) 444,56 -617,37

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) VI) -18.614,32 254.833,38

e) Altres passius corrents (+/-). b(III.2) 0,00 0,00

f) Altres actius i passius no corrents (+/-). b(VI i VI) 0,00 0,00

4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació. -104.824,73 -97.724,31

a) Pagaments d'interessos (-). -89.092,68 -83.928,21

b) Cobraments de dividends (+). 0,00 0,00

c) Cobraments d'interessos (+). 6.196,16 6.614,00

d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis(+/-). -21.928,21 -20.410,10

5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4) 506.353,90 593.637,77

B) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagaments per inversions (-). -788.743,63 -451.815,53

a) Empreses del grup i associades 17.853,68 -684,72

b) Inmobilitzat intangible. 5 -16.755,71 -34.783,81

c) Inmobilitzat material 6 -789.141,60 -416.347,00

d) Inversions inmobiliaries. 0,00 0,00d) Inversions inmobiliaries. 0,00 0,00

e) Altres actius financers. -700,00 0,00

f) Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00

g) Altres actius. 0,00 0,00

7. Cobraments per desinversions (+). 342.293,57 277.338,52

a) Empresses del grup i associades. 7 0,00 50.211,43

b) Inmovblitzat intangible. 0,00 0,00

c) Inmobilitzat material 275.000,00 0,00

d) Inversions inmobiliaries. 0,00 0,00

e) Altres actius financers. 67.293,57 227.127,09

f) Actius no corrents mantinguts per a la venda. 0,00 0,00

g) Altres actius. 0,00 0,00

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6) -446.450,06 -174.477,01

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni. 0,00 0,00

a) Emisió d'instruments de patrimoni (+). 0,00 0,00

b) Amortizació d'instruments de patrimoni (-). 0,00 0,00

c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi (-). 0,00 0,00

d) Alienació d'instruments de patrimoni propi (+). 0,00 0,00

e) Subvencions, donacions I legats rebuts (+). 8-12 0,00 0,00

F) Altres operacions de patrimoni (+) + 0,00 0,00

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer. 518.417,29 718.352,24

a) Emisió 518.417,29 2.174.715,83

     a1). Obligacions i altres valors negociables (+). 0,00 0,00

     a2). Deutes amb entitats de crèdit (+). 144.764,04 2.072.915,83

     a3). Deutes amb empreses del grup i associades (+). 266.867,70 101.800,00

     a4). Altres deutes (+). 106.785,55 0,00

b) Devolució i amortització de 0,00 -1.456.363,59

     b1). Obligacions i altres valors negociables (-). 0,00 0,00

     b2). Deutes amb entitats de crèdit (-). 7 0,00 -1.418.602,64

     b3). Deutes amb empreses del grup i associades (-) 0,00 0,00

     b4). Altres deutes (-). 0,00 -37.760,95

11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni. 0,00 0,00

a) Dividends (-). 0,00 0,00

b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-). 0,00 0,00

12. Fluxes d'efectiu de les activitats de financiació (+/-9+/-10-11) 518.417,29 718.352,24

D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi 0,00 0,00

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NET DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-12+/- D) 578.321,13 1.137.513,00

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici. 7.804.601,33 6.667.088,33

Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 8.382.922,46 7.804.601,33
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MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS 

EXERCICI 2019 
 

1.- Activitat de l’entitat  

 
En Barcelona, 4, 5 i 6 d’abril de 2017, es va celebrar 11è Congrés de la Confederació Sindical 

de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya on es van aprovar els nous Estatuts, que es 

dipositaren en la Secció de Registres Laborals del Departament d' Empresa i Ocupació que els 

va admetre a dipòsit amb número 777900555 i data 18 de maig de 2017. Els Estatuts tenen 

com objecte la regulació orgànica de l'activitat de la Confederació Sindical de la Comissió 

Obrera Nacional de Catalunya i són d'aplicació a tots els organismes que componen la seva 

estructura sindical, així com al conjunt dels seus afiliats. 

 

El Consell Nacional és el màxim òrgan de direcció i de representació entre congrés i congrés 

de la  Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 

 

El Comitè Confederal  es constitueix com a òrgan de direcció i coordinació confederal de la 

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 

 

La Comissió Executiva de la CONC és l’òrgan de gestió confederal en el marc de les 

decisions dels òrgans de direcció i de govern. 

  

La CS de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya té la seu social a Barcelona, Via Laietana, 

16, i adopta la forma jurídica de Sindicat a l’empara de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 

d’agost, de llibertat sindical. 

 

La CS de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (Comissions Obreres de Catalunya) és una 

confederació sindical nacional que agrupa seccions sindicals, sindicats de ram, federacions de 

ram i unions territorials, tots ells democràtics i de masses, en els quals tenen cabuda tots els 

treballadors i treballadores que viuen a Catalunya i que, amb independència de conviccions 

personals, polítiques, filosòfiques, ètiques o religioses accepten i practiquen els principis establerts 

en els presents Estatuts, mitjançant una actuació conseqüent en totes les esferes de l'activitat social 

(especialment els centres de treball) de defensa dels seus interessos professionals, econòmics, 

polítics, socials i nacionals i els del conjunt de treballadors i treballadores, en la perspectiva de la 

supressió de tot tipus d'opressió, discriminació i explotació d'unes persones per unes altres.  
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Els principis bàsics que inspiren l’activitat sindical de les Comissions Obreres de Catalunya són 

els següents: 

 

 

a) Sindicalisme de masses 

 

Es proposa l’organització del màxim nombre possible de treballadors i treballadores amb 

l’objectiu d’incorporar la gran majoria a la lluita per la seva pròpia emancipació, ja que es 

considera que la conquesta de les reivindicacions socials i polítiques exigeix el protagonisme 

directe de les masses treballadores. 

 

 

b) Sindicalisme reivindicatiu i de classe 

 

Defèn els interessos i drets dels treballadors i treballadores, la millora de les relacions 

humanes i laborals, la seva representació, la defensa i la promoció econòmica, social, laboral, 

professional, cultural i, en general, totes aquelles activitats relacionades amb els drets i 

interessos de la classe treballadora. Tot això des d’una doble perspectiva: 

 

a) Els interessos generals dels treballadors i treballadores s’han d’anteposar als 

particulars de caràcter corporatiu. 

 

b) Els treballadors i treballadores han de desenvolupar el seu control sobre les activitats 

de gestió i producció de les empreses en la perspectiva de millorar la distribució de la 

riquesa i desenvolupar la dimensió social de l’empresa. 

 

 

c) Nacional 

 

L'acció, de tot tipus, de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya es desenvolupa en el si de 

la nació catalana. Això comporta lluitar per aconseguir la completa igualtat de qui viu i 

treballa a Catalunya, refusar qualsevol tipus de discriminació per raons d'origen geogràfic o 

lingüístic i reafirmar la plena solidaritat del poble de Catalunya amb els altres pobles de 

l'Estat. 

 

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya reconeix i desenvolupa la seva activitat en els 

marcs legals i institucionals que expressen la voluntat democràtica del poble català, qui els 

determina, en tot moment, en l'exercici del seu dret a decidir. 
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Les CCOO es declaren partidàries del desenvolupament progressista del marc democràtic 

institucional per seguir aprofundint en el ple exercici de l'autogovern de la nació catalana. El 

sindicat respecta i defensa les aspiracions de la ciutadania de Catalunya i l'exercici del seu dret 

a l'autodeterminació per fer avançar de forma indestriable al progrès nacional i social.  

 

d) Sindicalisme confederal i sociopolític 

 

Assumeix totes les reivindicacions que afecten de manera directa o indirecta la vida del conjunt 

de treballadors i treballadores, en la plena afirmació del paper fonamental i insubstituïble que 

el sindicat té en el desenvolupament de la societat democràtica i en la creació de les condicions 

per establir una societat socialista. 

 

La lluita contra tot tipus de discriminació (particularment per raons de gènere i orientació sexual, 

edat, nacionalitat, ètnia i discapacitat); l’establiment d’una seguretat social pública i participada 

i en benefici dels treballadors i treballadores; la plena ocupació permanent; el desenvolupament 

de l’economia segons criteris en consonància amb els interessos populars; la gratuïtat de 

l’ensenyament; la formació professional per a l’ocupació; la sanitat pública universal, que 

potenciï la promoció i la prevenció de la salut; el progrés tècnic i científic compatible amb la 

defensa de la natura; l’extensió i la promoció culturals; la realització d’una política respectuosa i 

de defensa del medi ambient; la garantia de la igualtat davant la llei, i la defensa dels 

interessos de la classe treballadora, especialment els aspectes que tenen a veure amb les 

condicions de treball, ocupació, salut i prevenció de riscos laborals. 

 

 

e) Unitari 

 

Les Comissions Obreres s’esforcen per tal de mantenir de manera prioritària el caràcter plural i 

unitari que des dels orígens les va caracteritzar i per tal de crear les condicions que permetin 

l’existència d’una sola central confederal a Catalunya i a l’Estat espanyol que sigui expressió 

lliure i unitària de tots els treballadors i treballadores. Per tal d’aconseguir-ho es comprometen a: 

 

a) Promoure i generalitzar la creació de formes unitàries de representació dels 

treballadors i  treballadores a partir de les assemblees i  dels organismes 

democràticament escollits pel conjunt dels treballadors i treballadores, i compatibles amb 

les centrals sindicals de classe. 

 

b) Promoure tot tipus d’iniciatives que afavoreixin la unitat d’acció de les centrals 

representatives i de classe de Catalunya i de l’Estat espanyol. 
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f) Democràtic 

 

Les assemblees d’afiliats i afiliades, el funcionament col·legiat de tots els òrgans de direcció, 

l’elecció de tots els càrrecs i la seva revocabilitat, la informació i la formació internes, 

l’aplicació i el compliment dels acords majoritaris i el respecte a les opinions minoritàries, són 

garantia que la participació del conjunt d’afiliats i afiliades i les orientacions i decisions 

s’efectuen en un pla d’igualtat que afavoreix i impulsa l’eficàcia sindical. L’establiment de 

drets i deures estatutaris que afecten igual totes  les persones afiliades i organismes col·lectius 

i de direcció és condició indispensable per a aquest funcionament democràtic, mirall del que 

es pretén per al conjunt de la societat. 

 

El pluralisme i el funcionament democràtic de les CCOO de Catalunya estan garantits per la 

plena llibertat d’expressió individual i col·lectiva, pública i escrita (especialment durant el 

moment del debat), la defensa de les posicions internes en tot moment, el dret a manifestar les 

eventuals discrepàncies sobre les  decisions adoptades i  el  respecte cap a les conviccions 

ideològiques, culturals i religioses, sempre que no utilitzin el nom de les CCOO. 

 

L’acceptació del principi unitari i democràtic de compliment dels acords majoritaris pressuposa, 

així mateix, el dret de les minories a ser tingudes en compte sempre i, molt especialment, en 

assemblees, conferències, congressos i òrgans col•lectius quan s’estableixin al voltant de 

posicions concretes i disposin d’un mínim del 10% de membres de l’àmbit corresponent. Així 

mateix, es podran expressar lliurement a través dels canals ordinaris de la CS de la CONC, 

inclòs el portaveu nacional Lluita Obrera, especialment durant el període precongressual. 

 

g) Sindicalisme autònom i independent 

 

Les Comissions Obreres consideren que tots els problemes de la vida social que afecten els 

treballadors i treballadores són de la seva incumbència i assumeixen, per tant, la 

responsabilitat de l’anàlisi i l’actuació amb plena independència de l’Estat (sota qualsevol 

sistema social), de l’Administració central i l’autonòmica, dels poders econòmics i de qualsevol 

altre cos institucional i social. Consegüentment, les Comissions Obreres respecten el dret de tots 

els seus afiliats i afiliades a pertànyer al partit polític o a l’associació social o religiosa que 

creguin convenient d’acord amb les seves conviccions, sempre que amb això no involucrin la 

seva pertinença o responsabilitat al sindicat. 

 

La formació de fraccions polítiques organitzades en el si de Comissions Obreres constitueix 

una greu distorsió del principi de la independència del sindicat, ja que trasplanta al seu si les 

diferències existents en àmbits i enfocaments aliens al sindicalisme. 
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h) Sindicalisme internacionalista i global 

 

El caràcter de classe i sociopolític de les Comissions Obreres pressuposa el seu caràcter 

internacionalista, solidari amb les persones que lluiten per les llibertats sindicals i polítiques a 

qualsevol punt del món, contra l’explotació capitalista i tot tipus d’opressió, tant individual com 

col•lectiva. En aquest ordre es proposa: 

 

a) Establir i  reforçar les relacions unitàries amb tots  els sindicats democràtics i representatius del 

món, a tots els nivells, independentment de la seva afiliació actual a les confederacions o 

federacions mundials existents. Les Comissions Obreres de Catalunya articularan les seves 

relacions amb altres confederacions d’altres estats, primordialment a través de la CS de les 

CCOO d’Espanya sens perjudici de poder adoptar de manera autònoma totes les iniciatives que 

en aquest camp considerin necessàries. 

 

b) Establir i potenciar les relacions en el marc de les empreses multinacionals amb centres de 

treball a Catalunya, tant en l’àmbit de les seccions sindicals d’empresa com en el dels comitès 

unitaris de treballadors i treballadores, a la recerca d’una coordinació sistemàtica i organitzada 

del treball sindical. 

 

c) Impulsar la solidaritat activa, política i material, amb els refugiats i refugiades procedents de 

països amb règims autoritaris i no democràtics. 

 

Fomentar les accions de cooperació sindical a tot el món per globalitzar els drets laborals i 

enfortir la defensa del treball digne, tot incidint en la construcció d’unes relacions 

socioeconòmiques mundials més justes basades en els valors universals de la pau, la llibertat i 

l’equitat. 

 

 

i) Sindicat de la diversitat d’origen 

 

Comissions Obreres, conscient de la necessitat de reforçar el vincle social que ens uneix com a 

treballadors i treballadores o com a persones afiliades, independentment del lloc d’origen, es 

compromet a lluitar pels drets dels treballadors immigrants i la seva plena igualtat en l’accés als 

drets laborals, socials i polítics. Així mateix, es compromet a assegurar la participació en 

l’activitat sindical i en les tasques de representació i direcció sindical en igualtat de condicions. 

 

Conscients que som diversos com a persones i iguals com a treballadors i ciutadans, CCOO es 

compromet a promoure a les empreses i a la societat la cultura de la convivència en la diversitat 

personal i la igualtat de drets, i a lluitar decididament contra qualsevol manifestació, declaració  
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o acció de continguts o motivacions de tipus xenòfob, racista o discriminatori per raons d’origen, 

nacionalitat, creença o cultura. 

 

j) Sindicat d’homes i dones 

 

El sindicat es compromet a defensar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i a 

treballar per eliminar qualsevol tipus de discriminació, directa o indirecta, per raó de gènere 

en l’àmbit laboral, amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat real i efectiva de les dones i 

avançar cap a la paritat en els òrgans de direcció. 

 

El sindicat es compromet a lluitar contra l’assetjament sexual i per raó de sexe i la violència 

de gènere, i a treballar per aconseguir la igualtat real entre homes i dones en la nostra 

societat. 

 

 

k) Sindicat de la diversitat d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere 

 

El sindicat es compromet a lluitar contra qualsevol tipus de discriminació, directa o indirecta, 

per raó d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere en l’àmbit laboral i social. 

 

CCOO de Catalunya es manifesta a favor de la igualtat de tracte, el respecte i la dignitat 

dels treballadors i treballadores lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGTBI). 

 

 

2. - Bases de presentació dels comptes anuals  

 

a) Imatge fidel 

 

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la CS de la CONC, 

presentant-se d'acord amb la legislació vigent, de manera que mostren la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l'entitat i de la veracitat dels fluxos 

incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu. 

 

La CS de la CONC presenta els seus comptes d'acord amb el Pla General de Comptabilitat, 

aprovat pel Reial decret 1514/2007, no existint un pla sectorial per a les organitzacions 

sindicals. En aquells casos en els quals es va considerar més encertat, es van incorporar les 

variacions pertinents per mostrar una millor imatge fidel. 

 

En relació a la comptabilització de les subvencions, se segueixen els criteris indicats en l'Ordre 

EHA/733/2010.
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Per a una millor consecució de la imatge fidel dels comptes anuals, es consideren dins de les 

entitats pròpies i organitzacions confederades del balanç, els saldos, deutors o creditors, de 

totes les organitzacions sindicals de Comissions Obreres de Catalunya, així com, els saldos de 

totes les entitats relacionades amb ella per vincles de dependència. 

 

Igual criteri se segueix en el compte de resultats amb les despeses i els ingressos per operacions 

internes. 

 

Els comptes anuals s'han elaborat sota la hipòtesi d'empresa en funcionament. Així mateix, 

excepte per a l'elaboració de l'estat de fluxos d'efectiu, els comptes anuals s'han elaborat 

utilitzant el principi comptable de meritació. 

 

Els comptes anuals de l'exercici 2019 han estat formulats per la Comissió Executiva de la CS de 

la CONC i per la Direcció de Finances i Serveis el dia 30 de març de 2020 i se sotmetran a 

l'aprovació del Consell Nacional. 

 

 

b) Principis comptables 

 

Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes anuals són els que 

es resumeixen a la Nota 4 d’aquesta memòria. S’han aplicat tots els principis comptables 

obligatoris amb incidència en el patrimoni, en la situació financera i en els resultats per a 

l’elaboració dels comptes anuals. 

 

 

c)  Aspectes crítics de la valoració i estimació d’incertesa 

 

En els comptes anuals s'han utilitzat, ocasionalment, estimacions realitzades per la Direcció de 

l'entitat per quantificar alguns dels actius, passius i compromisos que figuren registrats en elles.  

Principalment, aquestes estimacions es refereixen a: 

 

- Valoració d' actius per determinar l'existència de pèrdues per deteriorament dels mateixos. 

 

- La vida útil dels actius materials i intangibles i de les inversions immobiliàries. 

 
- Les hipòtesis emprades per al càlcul del valor raonable dels instruments financers. 

 
- La probabilitat d'ocurrència i l' import dels passius indeterminats o contingents. 

 
- Les estimacions realitzades per a la determinació dels compromisos de pagaments futurs. 
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Les subvencions finalistes que la  CS de la CONC té justificades davant els diferents 

organismes resten pendents de resolució definitiva. 

 

Segons les liquidacions rebudes fins al moment en relació a aquestes subvencions no s'espera 

que, com a conseqüència de l'anterior, es desprenguin alteracions significatives que afectin al 

resultat de l'exercici.  

 

La modificació del Sistema de Formació Professional que s’ha materialitzat amb la publicació 

del RDL 4/2015, de 22 de març,  es pot sintetitzar en: l’expulsió de les organitzacions 

sindicals i empresarials més representatives de la impartició directa de cursos; la concurrència 

competitiva com a única via de finançament i impartició de cursos i una clara centralització del 

sistema; deixa només la possibilitat, per a les organitzacions sindicals i empresarials més 

representatives, d’organitzar o executar  formació de demanda sol·licitada per les empreses. 

 

Aquest canvi, que ja ha afectat a l’activitat des del 2016, ha deixat a l’organització sense  

possibilitat d’execució de nous  plans de formació per a treballadors d’acord amb la nova 

convocatòria. 

 

 

d)  Comparació de la informació: 
 

Els comptes anuals presenten a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del 

balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net, de l'estat de 

fluxos d'efectiu i de la memòria, a més de les xifres de 2019, les corresponents a l'exercici 

anterior, que formaven part dels comptes anuals de l'exercici 2018. 

 

 

e)  Reclassificació de comptes 

 

Aquest exercici no s’han produït reclassificacions de comptes. 
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f) Consolidació Mercantil 

 

Les empreses del grup C.S.CONC no estan obligades a presentar els estats financers consolidats 

ja que l’activitat de la C.S.CONC  és sindical i no és de caire mercantil. 

 

 

g) Correcció d’errors: 

 

Durant l’exercici 2019 no s’ha produït cap correcció  

 

 
3.- Distribució del resultat de l'exercici  

 

 

L'entitat durant l'exercici 2019 ha obtingut un benefici de 892.766,73€. La proposta de 

distribució del resultat és la següent: 

 

 

Base de Repartiment 2019 Base de Repartiment 2018 

Pèrdues i guanys (estalvi)................ 892.766,73 Pèrdues i guanys (estalvi)................ 267.131,50 
    

Aplicació 2019 Aplicació 2018 

Fons social (Incrementar)................... 892.766,73 Fons social (Incrementar)................... 267.131,50 
 

 

 
4.- Normes de registre i valoració 

 

1) Immobilitzat intangible 

 

Els diversos conceptes compresos en l'Immobilitzat Intangible es valoraran pel seu preu 

d'adquisició o pel seu cost de producció; s'aplicaran els criteris establerts per a l'immobilitzat 

material, tant pel que fa a la dotació d'amortització com de deterioracions, sense prejudici del 

que preveuen les normes particulars d’aquest immobilitzat. 

 

Tal i com queda recollit en la legislació vigent s'ha procedit a amortitzar aquest subcompte 

utilitzant un 33% com a tipus d'amortització, prorratejant en funció del nombre de dies que 

l'element de l'immobilitzat ha estat a l'actiu de l'entitat pel que fa a 365. 

 

2) Immobilitzat material 
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Els elements integrants de l'Immobilitzat Material són els que es detallen a continuació: 

 

• Construccions 

• Instal·lacions 

• Utillatge 

• Equips per a comunicacions 

• Mobiliari 

• Sistemes informàtics 

• Elements de transport 

• Immobilitzacions comunes 

 

Per a tots ells el criteri seguit en quant a la seva comptabilització és el del preu d'adquisició. 

 

Els impostos indirectes d'aquests béns només s'inclouran en el preu d'adquisició o cost de 

producció quan no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública. 

 

Formarà part del valor de l'immobilitzat material, l'estimació inicial del valor actual de les 

obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades al citat actiu, 

tal com els costos de rehabilitació del lloc sobre el qual s'assenta, sempre que aquestes 

obligacions donin lloc al registre de provisions d'acord amb el disposat en la norma aplicable a 

aquestes. 
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En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en 

condicions d'ús, s'inclouran en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres 

que s'hagin reportat abans de la posada en condicions de funcionament de l'immobilitzat 

material i que hagin estat girats pel proveïdor o corresponguin a préstecs o altre tipus de 

finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició, fabricació o 

construcció. 

 

Els criteris seguits per a l'amortització dels elements inclosos sota aquest epígraf són els 

següents: 

 

• Per al cas de les Construccions s'ha practicat amortització al 2%, actualitzant la 

corresponent amortització acumulada d’exercicis anteriors. 

 

• Per al cas de les Immobilitzacions comunes el criteri d'amortització és el següent:  

 
• 10 % anual en funció del nombre de dies que l'element de l'immobilitzat ha romàs   en 

l'actiu de l'entitat pel que fa a 365. 

 
• Els Equips per a Procés d'Informació han estat amortitzats a un tipus del 25 % 

prorratejant pel nombre de dies que aquests equips han romàs en l'actiu de l'entitat pel 

que fa a 365. 

 
• Les Instal·lacions d'aire condicionat han estat amortitzades a un tipus del 12 % 

prorratejant pel nombre de dies que aquests equips han romàs en l'actiu de l'entitat pel 

que fa a 365. 

 
• En el cas de les Instal·lacions Informàtiques s'ha aplicat un 25 % com tipus 

d'amortització, procedint també en aquest cas al corresponent prorrateig. 

 
• El mobiliari ha estat amortitzat a un tipus del 10 % prorratejant pel nombre de dies 

que aquests elements han romàs en l'actiu de l'entitat pel que fa a 365. 

 
• Els elements inclosos dintre del subcompte d'Instal·lacions “ vàries “ al 12% tenint en 

compte el nombre de dies de permanència en l'entitat. 

 

En cap dels elements a dalt esmentats s'ha produït una capitalització d'interessos, ni tampoc de 

moneda estrangera. Possibilitat contemplada de forma explícita en el Pla General de 

Comptabilitat. 

 

Tampoc hi ha hagut ampliacions ni millores des del moment de l'adquisició, que hagin motivat 

un increment del valor inicial o preu d'adquisició. 
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L'entitat no ha realitzat durant aquest període treballs que puguin imputar-se al seu propi 

immobilitzat.  

 

3) Instruments Financers  

 

Actius financers: 

 

. Préstecs i partides a cobrar. En aquesta categoria es classificaran els crèdits per operacions 

comercials (aquells actius financers que s'originen en la venda de béns i la prestació de serveis  

per operacions de tràfic de la CS CONC) i els crèdits per operacions no comercials. 

 

Els actius financers es valoraran inicialment pel seu valor raonable o pel preu de la transacció, 

que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació lliurada més les despeses de transacció 

que els siguin directament atribuïbles. No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb 

venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com les 

bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar, i els desemborsaments exigits sobre 

instruments de patrimoni, l’ import dels quals s'espera rebre en el curt termini, es podran valorar 

pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

 

No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any, que 

es valorin inicialment pel seu valor nominal, continuaran valorant-se per aquest import, tret que 

s'haguessin deteriorat. 

 

Al tancament de l'exercici haurien d'efectuar-se les correccions valoratives necessàries quan 

s'estimi que el valor d'un crèdit o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc, 

valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com resultat d'un o més esdeveniments que hagin 

ocorregut després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard en els 

fluxos d'efectiu futurs, que poden venir motivats per la insolvència del deutor. La pèrdua per 

deterioració del valor d'aquests actius financers, serà la diferència entre el seu valor en llibres i 

el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima van a generar, descomptats al tipus 

d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.  

 

Per als actius financers a tipus d'interès variable, s'emprarà el tipus d'interès efectiu que 

correspongui a la data de tancament dels comptes anuals. 

 

Les correccions valoratives per deterioració, així com la seva reversió quan l'import d'aquesta 

pèrdua disminuís per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixeran com 

una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió de la 

deterioració tindrà com límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de 

reversió si no s'hagués registrat la deterioració del valor. 
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Les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades, tal com 

aquestes queden definides en la norma 13.ª d'elaboració dels comptes anuals, s'han de 

valorar aplicant els criteris d'aquest apartat, no podent ser incloses en altres categories a 

l'efecte de la seva valoració. 

 

Valoració inicial: les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades, es 

valoraran inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada més les despeses de 

transacció, havent-se d’aplicar, si s’escau, el criteri inclòs a la norma 21 dels criteris de 

valoració del Pla General de Comptabilitat, que estableix a l’apartat 2.1. que les aportacions 

no dineràries en patrimoni d’empreses del grup, es valorarà pel valor comptable dels element 

patrimonials que integrin el negoci. No obstant això, si existís una inversió anterior a la seva 

qualificació com empresa del grup, multigrup o associada, es considerarà com cost d'aquesta 

inversió el valor comptable que hagués de tenir la mateixa immediatament abans que 

l'empresa passada a tenir aquesta qualificació. 

 

Valoració posterior: les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades, 

es valoraran pel seu cost, menys, si escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per 

deterioració. Quan es donin de baixa aquests actius, s'aplicarà el mètode del cost mig 

ponderat  per grups homogenis. 

 

Deterioració del valor:  almenys al tancament de l'exercici, haurien d'efectuar-se les correccions 

valoratives necessàries quan existeixi evidència de que el valor en llibres d'una inversió no 

serà recuperable. El valor de la correcció valorativa serà la diferència entre el seu valor en 

llibres i l'import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable 

menys les despeses de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la 

inversió (estimació dels quals s'espera rebre com dividends i de l'alienació o baixa en comptes 

de la inversió en la mateixa). En l'estimació de la deterioració d'aquesta classe d'actius es 

prendrà en consideració el patrimoni net de l'entitat participada corregit per les plusvàlues 

existents en la data de valoració, i si s’escau, la seva reversió, es registraran com una despesa 

o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió de la deterioració 

tindrà com límit el valor en llibres de la inversió. 

 

No obstant això, en el cas que s'hagués produït una inversió en l'empresa, prèvia a la seva 

qualificació com empresa del grup, multigrup o associada, i amb anterioritat a aquesta 

qualificació, s'haguessin realitzat ajustaments valoratius imputats directament al patrimoni net 

derivats de tal inversió, aquests ajustaments es mantindran després de la qualificació fins a 

l'alienació o baixa de la inversió, moment en el qual registraran en el compte de pèrdues i 

guanys, o fins que es produeixin les següents circumstàncies: 
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- En el cas d'ajustaments valoratius previs per augments de valor, les correccions valoratives per 

deteriorament es registraran contra la partida del patrimoni net que reculli els ajustaments 

valoratius prèviament practicats fins a l'import dels mateixos i l'excés, si s’escau, es registrarà en 

el compte de pèrdues i guanys. 

 

- En el cas d'ajustaments valoratius previs per reduccions de valor, quan posteriorment l'import 

recuperable sigui superior al valor comptable de les inversions, aquest últim s'incrementarà, fins 

al límit de la indicada reducció de valor, contra la partida que hagi recollit els ajustaments 

valoratius previs i a partir d'aquest moment el nou import sorgit es considerarà cost de la 

inversió. No obstant això, quan existeixi una evidència objectiva de deteriorament en el valor de 

la inversió, les pèrdues acumulades directament en el patrimoni net es reconeixeran en el compte 

de pèrdues i guanys. 

 

 
Passius Financers 

 

Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en algunes de les següents 

categories: 

 

a) Dèbits i partides a pagar. 

b) Passius financers mantinguts per negociar. 

c) Altres passius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i 

guanys. 

 

En aquesta primera categoria es classificaran, es cas que no estiguin als apartats b) o c) 

 

a.1) Dèbits per operacions comercials: Són aquells passius financers que s’originen en la compra 

de bens i serveis per operacions de tràfic a l’entitat. 

 

a.2) Dèbits per operacions no comercials: Són aquells passius financers que, no essent instruments 

derivats, no tenen origen comercial. 

 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran inicialment per seu valor 

raonable, que, excepte evidència en contrari, serà el preu de la transacció, que equivaldrà al 

valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin 

directament atribuïbles. 
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No obstant això l'assenyalat en el paràgraf anterior, 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 de les quals s'espera 

pagar en el curt termini, es podran valorar pel seu valor nominal, quan l'efecte de no 

actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

 

És important anotar que els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un  

any que, d'acord amb el disposat en l'apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor 

nominal, continuaran valorant-se per aquest import. 

 

L'entitat donarà de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit. Quan es produís 

un intercanvi d'instruments de deute entre un prestador i un prestatari (en condicions 

substancialment diferents), es registrarà la baixa del passiu financer original i es reconeixerà 

el nou passiu financer. 

 

De la mateixa forma es registrarà una modificació substancial de les condicions actuals d'un 

passiu financer. 

 

La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'hagi 

donat de baixa i la contraprestació pagada, en la qual s'inclourà així mateix qualsevol actiu 

cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeixerà en el compte de pèrdues i guanys 

de l'exercici que tingui lloc. 

 

En el cas d'un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions substancialment 

diferents, el passiu financer original no es donarà de baixa del balanç. 

 

El cost amortitzat del passiu financer es determinarà aplicant el tipus d'interès efectiu, que 

serà aquell que iguali el valor en llibres del passiu financer en la data de modificació amb els 

fluxos d'efectiu a pagar segons les noves condicions. 

 

A aquests efectes, les condicions dels contractes es consideraran substancialment diferents 

quan el valor actual dels fluxos d'efectiu del nou passiu financer, incloent les comissions netes 

cobrades o pagades, sigui diferent, almenys en un 10 per cent del valor actual dels fluxos 

d'efectiu romanents del passiu financer original, actualitzats ambdós al tipus d'interès efectiu 

d'aquest. 

 

En el cas dels de utes no comercials figuraran en el balanç pel valor de reembossament. La 

diferència entre aquest valor i la quantitat rebuda figurarà separadament en l'actiu del 

balanç; tal diferència ha d'imputar-se anualment a resultats en les quantitats que correspongui 

d'acord amb un criteri financer.  
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L'Immobilitzat Financer inclou participacions de capital en empreses del grup, valorat pel seu 

preu d'adquisició en el moment de la subscripció o compra. Per a la realització de les 

corresponents correccions valoratives es procedirà seguint els criteris establerts en el Pla General 

de Comptabilitat. 

 

Els desemborsaments pendents sobre les accions d'empreses del grup figuren degudament 

comptabilitzades en el compte “Desemborsaments pendents sobre accions d'empreses del grup”, 

disminuint el saldo de l’apartat IV.1. Instruments de patrimoni,  empreses del grup. 

 

Els deutes pendents a 31 de desembre s'han classificat en el curt i llarg termini segons indica el 

Pla General de Comptabilitat; curt amb venciment inferior a un any i llarg amb venciment 

superior a un any.  

 

 

4) Existències  

 

Es valoraran segons criteris comptables i fiscalment admesos. 

 

Els béns i serveis compresos en les existències es valoraran pel preu d'adquisició o el cost de 

producció. En les existències que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en 

condicions de ser venudes, s'inclouran en el preu d'adquisició o cost de producció, les despeses 

financeres. 

 

El departament jurídic valora les seves existències, a 31 de desembre, mitjançant un sistema de 

costos. De fet valora la totalitat dels seus treballs en curs, siguin d’afiliats o no, d’acord amb un 

escandall de costos promig. 

 

Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, 

s’efectuaran les corresponents correccions valoratives reconeixent-les com despeses en el compte 

de pèrdues i guanys. 

 

El departament jurídic realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final 

de l’exercici, dotant l’oportuna pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades. 

 

Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat d’existir o quan 

existeixi clara evidència d’ increment en el valor net realitzable a causa de un canvi en les 

circumstàncies econòmiques, es procedeix a revertir l’import d’aquesta rebaixa.  
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5) Accions pròpies en poder de la societat  

  

L’entitat no posseeix accions pròpies. 

 

6)  Subvencions 

 

Reconeixement 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzaran com ingressos 

directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys. 

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registraran com 

passius fins que adquireixin la condició de no reintegrables. 

 

Valoració 

 

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor raonable de 

l'import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran pel valor raonable 

del bé rebut.  

 

Criteris d'imputació a resultats 

 

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no 

reintegrables s'efectuarà atenent a la seva finalitat. 

 

En aquest sentit, el criteri d'imputació a resultats d'una subvenció, donació o llegat de caràcter 

monetari haurà de ser el mateix que l'aplicat a altra subvenció, donació o llegat rebut en 

espècie, quan es refereixin a l'adquisició del mateix tipus d'actiu o a la cancel·lació del mateix 

tipus de passiu.  

 

A l'efecte de la seva imputació en el compte de pèrdues i guanys, caldrà distingir entre els 

següents tipus de subvencions, donacions i llegats: 

 

Quan es concedeixin per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficit 

d'explotació: s'imputaran com ingressos de l'exercici en el qual es concedeixin, salvo si es 

destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs, en aquest cas s'imputaran en aquests 

exercicis. 

 

Quan es concedeixin per a finançar despeses específiques: s'imputaran com ingressos en el 

mateix exercici en el qual es reportin les despeses que estiguin finançant. 

  



 
                                                                         
                                                                 

18 
 

Quan es concedeixin per adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els següents casos: 

 

- Actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s'imputaran com 

ingressos de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en aquest 

període per als citats elements o, si escau, quan es produeixi la seva alienació, correcció 

valorativa per deterioració o baixa en balanç. 

 

- Existències que no s'obtinguin com a conseqüència d'un rappel comercial: s'imputaran com 

ingressos de l'exercici en que es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per 

deterioració o baixa en balanç. 

 
- Actius financers: s'imputaran com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva 

alienació, correcció valorativa per deterioració o baixa en balanç. 

 
- Cancel·lació de deutes: s'imputaran com ingressos de l'exercici en que es produeixi 

aquesta cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, en 

aquest cas la imputació es realitzarà en funció de l'element finançat. 

 
- Els imports monetaris que es rebin sense assignació a una finalitat específica s'imputaran 

com ingressos de l'exercici en que es reconeguin Es consideraran en tot cas de naturalesa 

irreversible les correccions valoratives per deterioració dels elements en la part que aquests 

hagin estat finançats gratuïtament. 

 
 
7) Provisions per a pensions i obligacions similars 

 

L'entitat no destina fons a la creació de provisions per a pensions i obligacions de caràcter 

similar.  

 

8) Altres Provisions 

 

Aquest capítol inclou les despeses previstes per a la celebració dels futurs congressos, així com 

altres responsabilitats. 

 

Es consideren provisions a les obligacions existents a la data de tancament del balanç sorgides 

de successos passats dels quals es puguin derivar perjudicis patrimonials per a l' Organització, l' 

import de la qual i moment de cancel·lació resulten indeterminats. 

 

Es registren en el balanç pel valor actual de l' import més probable que s'estima desemborsar 

per a cancel·lar l'obligació. 
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No existeixen compensacions a rebre de tercers en el moment de la liquidació. 

 

Provisions per incerteses en la liquidació de subvencions: 

 

Per a la seva quantificació es valora la proporció entre les quantitats retornades per aquests 

conceptes en els tres exercicis anteriors a l'exercici comptable objecte de la memòria i les 

subvencions justificades en el mateix període per programes que es corresponen amb les 

devolucions.  

 

 

El càlcul de la provisió s'efectua conforme a la següent fórmula:  
 

QUANTITATS RETORNADES 

TRES ANYS ANTERIORS                                 QUANTITATS JUSTIFICADES  

       PENDENTS DE RESOLUCIÓ                     

_____________________________     X DEFINITIVA I QUANTITATS   

       EXECUTADES PENDENTS DE              

QUANTITATS JUSTIFICADES   JUSTIFICACIÓ EN EL EXERCICI 

TRES ANYS ANTERIORS 

 

 
Provisions per compromís de celebració de Congrés: 

 

L'organització està obligada pels seus Estatuts, aprovats a l'empara de la Llei Orgànica de 

Llibertat Sindical, a celebrar el seu Congrés ordinari cada quatre anys, sent aquest el seu 

període d'activitat regular entre congressos, entenent-se, per tant, que el Congrés forma part 

d'aquesta activitat i periodificant-se la seva despesa com provisió en els quatre anys entre l'un 

i l'altre. 

 

Per a la valoració raonable de la provisió s'estableix el cost del congrés immediatament 

precedent a l'exercici comptable, actualitzat anualment segons la inflació prevista, dividit  per 

quatre que són els anys entre congressos. 
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9) Impostos sobre beneficis 

  

Per a la comptabilització de l' impost sobre societats, es distingiran: 

 

Actius i passius per impost corrent 

 

L' impost corrent és la quantitat que satisfà l’entitat com a conseqüència de les liquidacions fiscals 

de l' impost o impostos sobre el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges 

fiscals en la quota de l' impost, excloses les retencions i pagaments a compte, així com les 

pèrdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest, donaran 

lloc a un menor import de l' impost corrent. L' impost corrent corresponent a l'exercici present i als 

anteriors, es reconeixerà com un passiu en la mesura que estigui pendent de pagament. 

 

Actius i passius per impost diferit 

 

Diferències temporals 

 

Les diferències temporals són aquelles derivades de la diferent valoració, comptable i fiscal, 

atribuïda als actius, passius i determinats instruments de patrimoni de l’entitat, en la mesura que 

tinguin incidència en la càrrega fiscal futura. La valoració fiscal denominada base fiscal, és l' 

import atribuït a aquest element d'acord amb la legislació fiscal aplicable. Es pot donar el cas 

que algun element tingui base fiscal encara que manqui de valor comptable i, per tant, no figuri 

reconegut en el balanç. 

 
Les diferències temporals es produeixen: 
 

Existència de diferències temporals entre la base imposable i el resultat comptable abans 

d'impostos i que, per tant, reverteixen en períodes subsegüents. 

 

En altres casos, tal com: 

 

- En els ingressos i despeses registrades directament en el patrimoni net que no es computen en la 

base imposable, incloses les variacions de valor dels actius i passius, sempre que aquestes 

variacions difereixin de les atribuïdes a efectes fiscals. 

 

- En una combinació de negocis, quan els elements patrimonials es registren per un valor 

comptable que difereix del valor atribuït a efectes fiscals. 

 

- En el reconeixement inicial d'un element, que no procedeixi d'una combinació de negocis, si el 

seu valor comptable difereix de l’ atribuït a efectes fiscals.  
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Les diferències temporals es classifiquen en: 
 
Diferències temporals imposables, que són aquelles que donaran lloc a majors quantitats a 
pagar o menors quantitats a retornar per impostos en exercicis futurs. 
 
Diferències temporànies deduïbles, que són aquelles que donaran lloc a menors quantitats a 
pagar o majors quantitats a retornar per impostos en exercicis futurs. 
 

Passius per impost diferit  

 

En general, es reconeixerà un passiu per impost diferit per totes les diferències temporals 

imposables, tret que aquestes haguessin sorgit de:  

 

- El reconeixement inicial d'un fons de comerç. No obstant això, els passius per impost diferit 

relacionats amb un fons de comerç, es registraran sempre que no hagin sorgit del seu 

reconeixement inicial. 

 

- El reconeixement inicial d'un actiu o passiu en una transacció que no és una combinació de 

negocis i a més no va afectar ni al resultat comptable ni a la base imposable de l' impost. 

Inversions en empreses dependents, associades i negocis conjunts, si la inversora pot controlar 

el moment de la reversió de la diferència i a més és probable que tal diferencia no reverteixi 

en un futur previsible.  

 

Actius per impost diferit 

 

D'acord amb el principi de prudència només es reconeixeran actius per impost diferit en la 

mesura que resulti probable que l'entitat disposi de guanys fiscals futurs que permetin 

l'aplicació d'aquests actius. Sempre que es compleixi la condició anterior, es reconeixerà un 

actiu per impost diferit en els supòsits següents: 

 

Per les diferències temporals deduïbles pel dret a compensar en exercicis posteriors les 

pèrdues fiscals. 

 

Per les deduccions i altres avantatges fiscals no utilitzades, que quedin pendents d'aplicar 

fiscalment. Sense perjudici de l'anterior, es tindran en compte les següents excepcions: 

 

Quan la diferència temporal deduïble hagi sorgit pel reconeixement inicial d'un actiu o passiu 

en una transacció que no sigui una combinació de negocis i a més no va afectar ni al resultat 

comptable ni a la base imposable de l'impost, no es reconeixerà un actiu per impost diferit. 
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Quan la diferència temporal deduïble hagi sorgit per inversions en empreses dependents, 

associades o negocis conjunts, només es reconeixerà un actiu per impost diferit si s'espera que 

aquesta diferència reverteixi en un futur previsible i sigui probable que l'entitat disposi de 

guanys fiscals futurs en quantia suficient. 

 

En la data de tancament de cada exercici, l’entitat reconsiderarà els actius per impost diferit 

reconeguts i aquells que no hagi reconegut anteriorment. En aquest moment es donarà de baixa 

un actiu reconegut anteriorment si ja no resulta probable la seva recuperació, o registrarà 

qualsevol actiu d'aquesta naturalesa no reconegut anteriorment, sempre que resulti probable que 

l'entitat disposi de guanys fiscals futurs en quantia suficient que permetin la seva aplicació. 

 

Valoració dels actius i passius per impost corrent i diferit 

 

Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o 

recuperar de les autoritats fiscals. 

 

Els actius i passius per impost diferit es valoraran segons els tipus de gravamen esperats en el 

moment de la seva reversió. Si s’escau, la modificació de la legislació tributària i l'evolució de la 

situació econòmica de l'entitat donarà lloc a la corresponent variació en l' import dels passius i 

actius per impost diferit. 

 

Els actius i passius per impost diferit no han de ser descomptats. 

 

Despesa (ingrés) per impost sobre beneficis 

 

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis de l'exercici comprendrà la part relativa a la 

despesa (ingrés) per l' impost corrent i la part corresponent a la despesa (ingrés) per l' impost 

diferit. 

 

La despesa o l’ ingrés per impost corrent es correspondrà amb el reconeixement i la cancel·lació 

dels passius i actius per impost diferit, així com, si s’escau, pel reconeixement i imputació al 

compte de pèrdues i guanys de l’ingrés directament imputat al patrimoni net que pugui resultar 

de la comptabilització d'aquelles deduccions i altres avantatges fiscals que tinguin la naturalesa 

econòmica de subvenció. 

 

Tant la despesa o l’ingrés per impost corrent com diferit, s'inscriuran en el compte de pèrdues i 

guanys. No obstant l'anterior, en els següents casos els actius i passius per impost corrent i diferit 

tindran com a contrapartida les que a continuació s'indiquen: 

 

Si es relacionessin amb una transacció o succés que s'hagués reconegut directament en una 

partida del patrimoni net, es reconeixeran amb càrrec o abonament a aquesta partida. 
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Si haguessin sorgit a causa d'una combinació de negocis, es reconeixeran amb càrrec o 

abonament al fons de comerç o com ajustament a l'excés que suposi la participació de l'entitat 

adquirent en el valor raonable net dels actius i passius identificables de l'empresa adquirida, 

sobre la contraprestació lliurada en la combinació. 

 

Quan la modificació de la legislació tributària o l'evolució de la situació econòmica de l'entitat 

hagin donat lloc a una variació en l'import dels passius i actius per impost diferit, aquests 

ajustaments constituiran un ingrés o despesa, segons correspongui, per impost diferit, en el 

compte de pèrdues i guanys.  

 

En el cas particular d'una entitat en la qual totes les diferències temporals a l’inici i tancament 

de l'exercici hagin estat originades per diferències temporals entre la base imposable i el 

resultat comptable abans d'impostos, la despesa (ingrés) per impost diferit es podrà valorar 

directament mitjançant la suma algebraica de les quantitats següents, cadascuna amb el signe 

que correspongui:  

 

- Els imports que resultin d'aplicar el tipus de gravamen apropiat a l'import de cadascuna de 

les diferències indicades, reconegudes o aplicades en l'exercici, i a les bases imposables 

negatives a compensar en exercicis posteriors, reconegudes o aplicades en l'exercici.  

 

- Els imports de les deduccions i altres avantatges fiscals pendents d'aplicar en exercicis 

posteriors, reconegudes o aplicades en l'exercici. 

  

- Els imports derivats de qualsevol ajustament valoratiu dels passius o actius per impost diferit, 

normalment per canvis en els tipus de gravamen o de les circumstàncies que afecten a 

l'eliminació o reconeixement posteriors de tals passius o actius. 

 

També en aquest cas particular, la despesa (ingrés) total per l'impost sobre beneficis 

comprendrà la part relativa a l'impost corrent i la part corresponent a l'impost diferit calculat 

d'acord amb l'expressat en aquest cas. 

 

 

10) Transaccions en moneda estrangera 

 

En cas de que l'entitat realitzi operacions en les quals la seva valoració inicial vingui donada 

en moneda estrangera, els criteris de valoració que es seguiran seran els que queden recollits 

en el Pla General de Comptabilitat, sense cap tipus de variació.  
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11) Ingressos i despeses 

 

La comptabilització dels ingressos i les despeses s'ha realitzat segons el principi general de 

meritació, amb independència del moment que s'efectuïn els cobraments i els pagaments. 

 

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoraran pel valor 

raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte 

evidència en contrari, serà pel 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, podran incloure 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 sigui significatiu. 

 

Els impostos que gravin les operacions de venda de béns i prestació de serveis com l'impost sobre 

el valor afegit i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers, no 

formaran part dels ingressos. 

 

 

12) Operacions entre empreses del grup 

 

A efectes de presentació dels comptes anuals, s’entendrà que una altra empresa forma part del 

grup quan ambdues estiguin vinculades per una relació de control, directe o indirecte, anàloga a 

la prevista a l’article 42 del Codi de Comerç pels grups de societats o quan les empreses estiguin 

controlades per qualsevol mitjà o per una o diverses persones físiques o jurídiques que actuïn 

conjuntament o estiguin sota direcció única per acords o clàusules estatuàries. 

 

Es presumirà que una empresa es associada quan, sense ser una empresa del grup, en el sentit 

assenyalat anteriorment alguna o algunes de les empreses que el formen, inclosa l’entitat o 

persona física dominant exerceixi sobre tal, influencia significativa. S’entendrà que existeix 

influencia significativa quan es posseeixi com a mínim el 20% dels drets de vot d’altra societat. 

 

Les operacions entre empreses del mateix grup, es comptabilitzaran d'acord amb les normes 

generals. En conseqüència, els elements objecte de la transacció es comptabilitzaran en el 

moment inicial pel seu valor raonable. Si s’escau, si el preu acordat en una operació diferís del 

seu valor raonable, la diferència haurà de registrar-se atenent a la realitat econòmica de 

l'operació. La valoració posterior es realitzarà d'acord amb el previst en les corresponents 

normes. 

 

La inversió en el patrimoni es valorarà pel valor comptable dels elements patrimonials que 

integrin el negoci. 
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A l'efecte del disposat en aquest apartat, no es considerarà que les participacions en el 

patrimoni net d'altres empreses constitueixen en si mateixes un negoci. 

 

A la nota 15, Operacions amb parts vinculades, es detalla qualitativa i quantitativament els 

diferents tipus d’operacions. 

 

 

13) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar  

 

a) Arrendament financer: Quan de les condicions econòmiques d'un acord d'arrendament, es 

dedueixi que es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat 

de l'actiu objecte del contracte, aquest acord haurà de qualificar-se com arrendament 

financer. 

 

L'arrendatari registrarà a l’inici un actiu d'acord amb la seva naturalesa i d'igual forma un 

passiu financer pel mateix import, que serà el menor entre el valor raonable de l'actiu 

arrendat i el valor actual dels pagaments mínims acordats durant el termini de l'arrendament - 

inclòs el pagament per l'opció de compra, quan no existeixin dubtes raonables sobre el seu 

exercici- i calculats a l'inici del mateix, a exclusió de les quotes de caràcter contingent i del 

cost dels serveis i impostos repercutibles per l'arrendador. 

 

A aquests efectes, s'entén per quotes de caràcter contingent aquells pagaments per 

arrendament l'import del qual no és fix sinó que depèn de l'evolució futura d'una variable. 

 

És important anotar que les despeses inicials de l'operació haurien de considerar-se com major 

valor de l'actiu. Per a calcular el valor actual s'utilitzarà el tipus d'interès implícit de 

l'arrendador. 

 

La càrrega financera total es distribuirà al llarg del termini de l'arrendament i s'imputarà al 

compte de pèrdues i guanys de l'exercici que es reporti, aplicant el mètode del tipus d'interès 

efectiu. 

 

Les quotes de caràcter contingent seran despeses de l'exercici en que s'incorri en ells. 

 

b) Arrendament operatiu: L'arrendament operatiu és un acord mitjançant el qual l'arrendador 

convé amb l'arrendatari el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat, en 

canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d'un 

arrendament de caràcter financer. 
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Els ingressos i despeses derivades de l'arrendament operatiu seran considerats, respectivament, 

com ingrés i despesa de l'exercici en el qual els mateixos es reportin, imputant-se al compte de 

pèrdues i guanys. 

 

14) Passius per retribucions a llarg termini al personal 

 

Tindran la consideració de retribucions a llarg termini al personal, les prestacions post-ocupació, 

tals com a pensions i altres prestacions per jubilació o retir, així com qualsevol altra prestació a 

llarg termini que suposi una compensació econòmica a satisfer amb caràcter diferit, respecte al 

moment en el qual es presta el servei. 

 

1. Retribucions a llarg termini d'aportació definida 

 

Les retribucions a llarg termini al personal tindran el caràcter d'aportació definida quan 

consisteixin en contribucions de caràcter predeterminat a una entitat separada com pot ser una 

entitat asseguradora o un pla de pensions, sempre que l'organització no tingui l'obligació legal, 

contractual o implícita de realitzar contribucions addicionals si l'entitat separada no pogués 

atendre els compromisos assumits. 

 

Les contribucions a realitzar per retribucions d'aportació definida donaran lloc a un passiu per 

retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament de l'exercici, figurin contribucions 

reportades no satisfetes. 

 

2. Retribucions a llarg termini de prestació definida 

 

Les retribucions a llarg termini al personal que no tinguin el caràcter d'aportació definida, es 

consideraran de prestació definida. En aquest cas, l'import a reconèixer com a provisió per 

retribucions al personal a llarg termini serà la diferència entre el valor actual de les retribucions 

compromeses i el valor raonable dels eventuals actius afectes als compromisos amb els quals es 

liquidaran les obligacions. Així mateix, si escau, es minorarà en l'import procedent de costos per 

serveis passats encara no reconeguts en els termes indicats en aquesta norma. Totes les variacions 

en els imports anteriors que es produeixin en l'exercici es reconeixeran en el compte de pèrdues i 

guanys, excepte aquelles que conforme s'assenyala en els paràgrafs següents s'hagin d'imputar 

directament en el patrimoni net. 
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Si de l'aplicació del paràgraf anterior sorgís un actiu, la seva valoració no podrà superar el 

valor actual de les prestacions econòmiques que poden retornar a l'organització en forma de 

reemborsaments directes o en forma de menors contribucions futures, més, si escau, la part 

pendent d'imputar a resultats de costos per serveis passats. Qualsevol ajust que procedeixi 

realitzar per aquest límit en la valoració de l'actiu, vinculat a retribucions post-ocupació, 

s'imputarà directament a patrimoni net, reconeixent-se com a reserves. 

 

Per estimar l'import del valor actual de les retribucions compromeses de prestació definida 

s'utilitzaran mètodes actuarials de càlcul i hipòtesis financeres i actuarials no esbiaixades i 

compatibles entre si. 

 

S'entendran per actius afectes, incloses les pòlisses d'assegurança, aquells que no siguin 

propietat de l'organització sinó d'un tercer separat legalment i que només estiguin disponibles 

per a la liquidació de les retribucions als empleats. Tales actius no poden retornar a 

l'organització excepte quan els actius romanents per complir amb totes les obligacions siguin 

suficients. 

 

Quan es tracti de pòlisses d'assegurances, l'entitat asseguradora no ha de ser una part 

vinculada de l'organització segons es defineix en les Normes d'Elaboració dels Comptes 

Anuals (Apartat 12). Quan els actius els posseeixi un fons de prestacions a llarg termini per als 

empleats, no poden ser instruments financers intransferibles emesos per l'organització. 

 

La variació en el càlcul del valor actual de les retribucions post-ocupació compromeses o si 

escau de l'actiu afecte, en la data de tancament de l'exercici, deguda a pèrdues i guanys 

actuarials s'imputarà en l'exercici en el qual sorgeixi, directament en el patrimoni net, 

reconeixent-se com a reserves. A aquests efectes, les pèrdues i guanys actuarials són 

exclusivament les variacions que es produeixen com a conseqüència de canvis en les hipòtesis 

actuarials o de diferències entre els càlculs previs realitzats amb base en les hipòtesis 

actuarials utilitzades i els successos efectivament ocorreguts. 

 

Si l'organització pot exigir a una entitat asseguradora, el pagament d'una part o de la 

totalitat del desemborsament exigit per cancel·lar una obligació per prestació definida, 

resultant pràcticament cert que aquesta entitat asseguradora vagi a reemborsar algun o tots 

dels desemborsaments exigits per cancel·lar aquesta obligació, però la pòlissa d'assegurança 

no compleix les condicions per ser un actiu afecte, l'organització reconeixerà el seu dret al 

reemborsament en l'actiu que, en els altres aspectes es tractarà com un actiu afecte. En 

particular aquest dret es valorarà pel seu valor raonable. 
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Els costos per serveis passats sorgits per l'establiment d'un pla de retribucions a llarg termini de 

prestació definida post-ocupació o per una millora en les condicions del mateix, seran 

reconegudes com a despesa i s'imputaran al compte de pèrdues i guanys de la següent forma: 

 

a) Si es tracta de drets irrevocables, la despesa s'imputarà al compte de pèrdues i guanys de 

forma immediata. 

 

b) Si es tracta de drets revocables, la despesa s'imputarà al compte de pèrdues i guanys de 

forma lineal en el període mitjà que resta fins que els drets per serveis passats siguin 

irrevocables. No obstant això, si d'acord amb el que es disposa en aquesta norma sorgís un actiu, 

els drets revocables s'imputaran al compte de pèrdues i guanys de forma immediata, tret que es 

produeixi una reducció en el valor actual de les prestacions econòmiques que poden retornar a 

l'organització en forma de reemborsaments directes o en forma de menors contribucions futures, 

en aquest cas s'imputarà al compte de pèrdues i guanys de forma immediata l'excés sobre tal 

reducció. 

 

Els costos per serveis passats sorgits en qualsevol altre tipus de retribució a llarg termini al 

personal es reconeixeran immediatament com a despeses en el compte de pèrdues i guanys pel 

seu valor actual. 

 
 

15) Inversions immobiliàries 

 

• Es classifiquen com a inversions immobiliàries aquells actius no corrents que siguin immobles i que 

es posseeixen per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, en lloc de per al seu ús en la producció 

o subministraments de béns o serveis, o bé per a finalitats administratives, o la seva venda en el 

curs ordinari de les operacions. 

 

• Per a la valoració de les inversions immobiliàries s'utilitza els criteris de l'immobilitzat material 

per als terrenys i construccions, sent els següents: 

 

Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d'adquisició més les despeses de condicionament, 

com a tancaments, moviment de terres, obres de sanejament i drenatge, els de enderrocament de 

construccions quan sigui necessari per poder efectuar obres de nova planta, les despeses 

d'inspecció i aixecament de plànols quan s'efectuen amb caràcter previ a la seva adquisició, així 

com, l'estimació inicial del valor actual de les obligacions presents derivades dels costos de 

rehabilitació del solar. 

 

Les construccions es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció incloses aquelles 

instal·lacions i elements que tenen caràcter de permanència, per les taxes inherents a la 

construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d'obra. 
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5.- Immobilitzat Intangible 

 

 

Exercici 2019 Saldo a 01-01-19 Addicions Disminucions Saldo a 31-12-19 

Patents i marques 17.975,42 13.420,95 0,00 31.396,37 

Aplicacions informàtiques 1.160.340,44 3.334,76 0,00 1.163.675,20 

Amortització acumulada 1.134.154,63 7.642,34 0,00 1.141.796,97 

Valor net comptable 44.161,23 9.113,37 0,00 53.274,60 
 

 
L’import dels actius 100% amortitzat es de 1.143.532,05 euros i segueix el següent detall: 

 

 
2019 2018 

Patents i marques 3.750,84 3.750,84 

Aplicacions informàtiques 1.139.781,21 1.105.714,99 

TOTAL 1.143.532,05 1.109.465,83 
 

     

Exercici 2018 Saldo a 01-01-18 Addicions Disminucions Saldo a 31-12-18 

Patents i marques 3.750,84 14.224,58   17.975,42 
Aplicacions 
informàtiques 1.139.781,21 20.559,23   1.160.340,44 
Amortització 
acumulada 1.120.165,92 13.988,71   1.134.154,63 

Valor net comptable 23.366,13 20.795,10   44.161,23 
 

 

Locals cedits  

 
A continuació detallem relació de locals de Patrimoni Sindical en els quals disposen d’espai, 

com usuàries, les organitzacions enquadrades sota el nostre Codi d'Identificació Fiscal 

(G08496606). 

 

Aquests espais són cedits pel ministeri de Treball a l'empara de la Llei Orgànica de Llibertat 

Sindical, Llei 11/85, la Llei de cessió del Patrimoni Sindical Acumulat, Llei 4/86 i el Reial 

decret 1671/86 que desenvolupa el seu Reglament. 

 

La cessió es produeix exclusivament a les organització sindicals i empresarials, per a l'exercici 

de la seva activitat com a tals i amb preferència a la definició de més representatives que 

preveu la Llei. 
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Els locals són cedits a la titularitat única de la Confederació Sindical de CC.OO., de la qual la 

nostra organització forma part amb personalitat jurídica i mercantil pròpia, a l'empara de 

l'autonomia que ens permet la ja esmentada Llei Orgànica de Llibertat Sindical i els nostres 

propis Estatuts. 

 

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya, tenint en compte les especials limitacions de la cessió 

d'ús i les objectives dificultats d'obtenir un valor raonable, ha decidit no registrar en balanç uns 

béns sobre els quals no té un control econòmic complet, doncs alteraria la imatge fidel de 

l'organització sindical. Es troba pendent d’ obtenir  del  Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  

una valoració dels dits drets perquè els criteris siguin comuns amb altres sindicats i organitzacions 

empresarials amb els quals es comparteixen molts d'aquests edificis. 

 

No obstant això, la comptabilització dels mateixos implicaria el reconeixement d'un actiu i 

simultàniament, la imputació d'una subvenció de capital al patrimoni net, per igual import; havent 

de registrar en el compte de pèrdues i guanys l'amortització de l'actiu i al mateix temps, la 

transferència al resultat de l'exercici de la subvenció, pel mateix import. 
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Data Cessió Expedient C. Autònoma Província Població Nom Adreca C. Postal Total m2 

04/12/1996- 
21/10/1994 

1/00 Catalunya Barcelona Barcelona Seu Central CONC 
Via Laietana  

 Via 
Laietana, 16  

08003 22011 

29/04/2010 

        

10/02/2010 R168 Catalunya Barcelona Badalona Política Territorial 
Del Barcelonès 

C. Torrent 
D’en Vall, 2 i 
Font i Escolà, 
2 

08911 400 

09/10/1992 16/00 Catalunya Barcelona St. Adrià De 
Besòs 

Política Territorial 
Del Barcelonès 

C. Pi I Gibert, 
68  

08930 296 

17/10/1986 5/00 Catalunya Barcelona Cornella De 
Llobregat 

Unió Intercomarcal 
Baix Llobregat –
APAG 

Ctra 
D'esplugues, 
68  

08940 2140 

11/01/2000 27/00 Catalunya Barcelona Igualada Unió Intercomarcal 
Baix Llobregat –
APAG 

Pg. Mossen J. 
Verdaguer, 
122  

08700 646 

20/10/1994 15/00 Catalunya Barcelona Vilafranca Del 
Penedès 

Unió Intercomarcal 
Baix Llobregat –
APAG 

Pl. Penedès, 
2  

08720 290 

23/10/2008 41/0 Catalunya Barcelona Gavà Unió Intercomarcal 
Baix Llobregat –
APAG 

C. Sarria, 3 
Esquerra 

08850 119 

09/10/1992- 
17/10/1986 

8/00 Catalunya Barcelona Manresa Unió Intercom. Vallès 
Occidental – 
Catalunya Central 

Pg. Pere Iii 
62  

08240 901 

17/10/1986 12/00 Catalunya Barcelona Montcada I 
Reixac 

Unió Intercom. Vallès 
Occidental – 
Catalunya Central 

Rambla 
Paisos 
Catalans, 57 
1a 

08110 264 

17/10/1986 14/00 Catalunya Barcelona Sabadell Unió Intercom. 
Vallès Occidental – 
Catalunya Central 

 Rambla , 
73-75  

08202 669 

12/08/1988- 
16/07/1997- 
05/02/2002 

3/00 Catalunya Barcelona Berga Unió Intercom. 
Vallès Occidental – 
Catalunya Central  

Pl. Viladomat 
24, Baixos  

08600 193,7 

  25/00 Catalunya Barcelona Terrassa Unió Intercom. 
Vallès Occidental – 
Catalunya Central 

C. Unió, 23  08221 1425 

12/02/1988 11-feb Catalunya Barcelona Mollet Del Vallès Unió Intercom. 
Vallès Oriental – 
Maresme - Osona 

C. Balmes, 10  08100 94 

15/06/2010 R619 Catalunya Barcelona Mataro Unió Intercom. 
Vallès Oriental – 
Maresme - Osona 

C. Castaños, 
120 

08302 346,99 

17/10/1986 3/00 Catalunya Girona Banyoles Unió Intercom. 
Comarques 
Gironines  

C. Miquel 
Boix S/N 
C/Servites 

17820 223 

14/02/2006 1/00 Catalunya Girona Blanes Unió Intercom. 
Comarques 
Gironines  

C. Muralla, 
28 

17300 248 
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Data Cessió Expedient 
C. 

Autònoma Província Població Nom Adreca C. Postal Total m2 
25/04/1995 09-feb Catalunya Girona Girona Unió 

Intercom. 
Comarques 
Gironines  

C. Miquel 
Blay 1-5 
Bonastruch 

17001 763 

17/10/1986 4/00 Catalunya Girona La Bisbal 
D’empordà 

Unió 
Intercom. 
Comarques 
Gironines 

Pg. Marimón 
Aspres, 16 

17100 150 

20/10/1994- 17/10/1986 6/00 Catalunya Girona Olot Unió 
Intercom. 
Comarques 
Gironines  

Av. República 
Argentina 
S/N 

17800 223 

17/10/1986 7/00 Catalunya Girona Palamós Unió 
Intercom. 
Comarques 
Gironines 

C. Josep Joan, 
1 

17230 112 

17/10/1986 8/00 Catalunya Girona Ripoll Unió 
Intercom. 
Comarques 
Gironinès  

C. Remei, 1 17500 150 

20/01/1998 7/00 Catalunya Tarragona Amposta Unió 
Intercom. 
Comarques 
Tarragonines  

Av. De La 
Ràpita, 2 
Baixos 

43870 170 

20/01/1998 9/00 Catalunya Tarragona El Vendrell Unió 
Intercom. 
Comarques 
Tarragonines  

C. Nord, 11 
2n 

43700 266 

20/01/1998 8/00 Catalunya Tarragona Mora 
D'ebre 

Unió 
Intercom. 
Comarques 
Tarragonines  

Pl. 
Democràcia, 
S/N 

43740 100 

29/09/2000 3/00 Catalunya Tarragona Reus Unió 
Intercom. 
Comarques 
Tarragonines 

Pl. Antoni 
Villarroel, 2 
Baixos 

43204 821 

13/05/2002 01-feb Catalunya Tarragona Tarragona Unió 
Intercom. 
Comarques 
Tarragonines  

C. August 48  43003 1210 

20/07/1998- 17/10/1986 4/00 Catalunya Tarragona Tortosa Unió 
Intercom. 
Comarques 
Tarragonines  

C. Ciutadella, 
9 2n 

43500 509 

17/10/1986 5/00 Catalunya Tarragona Valls Unió 
Intercom. 
Comarques 
Tarragonines  

C. Baixada 
De L’església, 
4 

43800 133 

29/06/2009 R664 Catalunya Lleida Vielha Unió 
Intercom. 
Terres De 
Lleida  

C. 
Montcorbisson, 
17 

25530 72,4 

20/10/2003- 
09/10/1992- 17/10/1986 

1/00 Catalunya Lleida Lleida Unió 
Intercom. 
Terres De 
Lleida  

Av. Blondel, 
35 /Avda. 
Catalunya 2 

25002 1481 

Total Metres               36.583,09 
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6.- Immobilitzat Material 

 

Durant l'exercici s'ha procedit a l' inventariat dels elements patrimonials, realitzant la baixa 

dels elements que ja no existien. 

 

Exercici 2019 Saldo a 01/01/2019 Addicions Disminucions 
Saldo a 

31/12/2019 
-Terrenys 339.293,06 104.599,41 615,74 443.276,73 

- Construccions 647.084,51 242.063,43 886,79 888.261,15 

- Instal·lacions 8.187.794,14 240.681,71 0,00 8.428.475,85 

- Mobiliari i equips per com 3.007.671,21 110.206,11 0,00 3.117.877,32 

- Sistemes informàtics 2.802.389,21 78.070,13 0,00 2.880.459,34 

- Elements de transport 103.686,57 0,00 8.600,00 95.086,57 

- Altres Immobilitzat 41.639,00 5.463,59 0,00 47.102,59 

- Immobilitzat en curs 0,00 8.057,39 0,00 8.057,39 

 Total Cost Imm. Material 15.129.557,70 789.141,77 10.102,53 15.908.596,94 

- Construccions 98.285,06 14.415,29 886,79 111.813,56 

- Instal·lacions 7.385.079,00 179.921,90 0,00 7.565.000,90 

-Mobiliari I equips per com. 2.848.658,61 100.146,18 0,00 2.948.804,79 

- Sistemes informàtics 2.686.212,00 71.439,61 0,00 2.757.651,61 

- Elements de transport 103.686,57 0,00 8.600,00 95.086,57 

- Altres Immobilitzat 39.313,35 5.448,98 0,00 44.762,33 

- Immobilitzat en curs 0,00     0,00 

Total amortització acumulada 13.161.234,59 371.371,96 9.486,79 13.523.119,76 

 - Valor Net Comptable:         

- Terrenys 339.293,06 104.599,41 615,74 443.276,73 

- Construccions 548.799,45 227.648,14 0,00 776.447,59 

- Instal·lacions 802.715,14 60.759,81 0,00 863.474,95 

- Mobiliari i equips per com. 159.012,60 10.059,93 0,00 169.072,53 

- Sistemes informàtics 116.177,21 6.630,52 0,00 122.807,73 

- Elements de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Altres Immobilitzat 2.325,65 14,61 0,00 2.340,26 

- Immobilitzat en curs 0,00 8.057,39 0,00 8.057,39 

Total Valor Net Comptable 1.968.323,11 417.769,81 615,74 2.385.477,18 
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Exercici 2018 Saldo a 01/01/2018 Addicions Disminucions 
Saldo a 

31/12/2018 
-Terrenys 339.293 0 0 339.293 

- Construccions 647.085 0 0 647.085 

- Instal·lacions 7.881.359 306.435 0 8.187.794 

- Mobiliari i equips per com 2.972.915 34.757 0 3.007.672 

- Sistemes informàtics 2.732.308 70.081 0 2.802.389 

- Elements de transport 103.687 0 0 103.687 

- Altres Immobilitzat 36.564 5.075   41.639 

- Immobilitzat en curs 0 0 0 0 

 Total Cost Imm. Material 14.713.212 416.347 0 15.129.559 

- Construccions 85.361 12.924 0 98.285 

- Instal·lacions 7.149.258 232.623 0 7.381.881 

-Mobiliari I equips per com. 2.747.882 100.777 0 2.848.659 

- Sistemes informàtics 2.626.458 62.953 0 2.689.410 

- Elements de transport 103.687 0 0 103.687 

- Altres Immobilitzat 29.517 9.797 0 39.313 

- Immobilitzat en curs 0     0 

Total amortització acumulada 12.742.162 419.073 0 13.161.236 

 - Valor Net Comptable:         

- Terrenys 339.293 0 0 339.293 

- Construccions 561.724 -12.924 0 548.800 

- Instal·lacions 732.101 73.811 0 805.913 

- Mobiliari i equips per com. 225.033 -66.020 0 159.013 

- Sistemes informàtics 105.851 7.128 0 112.979 

- Elements de transport 0 0 0 0 

- Altres Immobilitzat 7.048 -4.722 0 2.326 

- Immobilitzat en curs 0 0 0 0 

Total Valor Net Comptable 1.971.050 -2.727 0 1.968.323 
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L’import dels actius 100% amortitzat és de 12.607.604,87i la seva composició és: 
 
 
 

     2019      2018 
Instal·lacions I Altres Immob. Mat. 7.269.262,12 5.870.572,53 

Mobiliari I  Equips 2.416.503,21 2.052.931,37 

Sistemes per A Proc. Informació 2.826.752,97 2.498.912,37 

Elements De Transports 95.086,57 103.686,57 

Immob. Material Tot. Amortització 12.607.604,87 10.526.102,84 

 
 
 

Existeix una garantia hipotecaria sobre el local de Granollers a favor de La Caixa per import 

de 625.0000 a l’any 2.012 amb un deute pendent de 354.176,47 euros al tancament del 

exercici  2019. 

 

 
7.- Inversions Immobiliàries 

 

 

 

EXERCICI 2019 Saldo a 
01/01/2019 

Addicions Disminucions Saldo a 
31/12/2019 

- Cost:     

- Terrenys 1.125.679     1.125.679 

- Construccions 830.087     830.087 

Total Cost Inv. Immobiliàries 1.955.766     1.955.766 

- Amortització Acumulada:         

- Construccions 286.685 9.405   296.090 

Total amortització acumulada 286.685 9.405   296.090 

- Valor Net Comptable:         

- Terrenys 1.125.679     1.125.679 

- Construccions 543.402 -9.405   533.997 

 Total Valor Net Comptable 1.669.081 -9.405   1.659.676 
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EXERCICI 2018 Saldo a 

  01/01/2018 
Addicions Disminucions Saldo a 

31/12/2018 
- Cost:         

- Terrenys 1.125.679     1.125.679 

- Construccions 830.087     830.087 

Total Cost Inv. Immobiliàries 1.955.766     1.955.766 

- Amortització Acumulada:         

- Construccions 277.574 9.110   286.685 

Total amortització acumulada 277.574 9.110   286.685 

- Valor Net Comptable:         

- Terrenys 1.125.679     1.125.679 

- Construccions 552.513 -9.110   543.402 

 Total Valor Net Comptable 1.678.192 -9.110   1.669.081 

 
 
 
 

El  detall  dels  ingressos  per  arrendaments  d’aquests   locals   s’informa   a   l’apartat    
arrendaments operatius. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Localitat Entitat_Arrendatari Ref_Mt_Cadastral 

Rda. Sant Pere, 19-21 3r Barcelona Electryconsulting España 

2010, SL/ Olga Oskorbina 

1.059 

C. Sant Iscle 19 Local Cerdanyola Del 

Vallès 

Pinjiao Wu 296 

 Ronda Sant Pere, 19-21, 3  

5 Planta 

Barcelona Olga Oskorbina 60 
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.- Instruments financers 

 

 

A) Actius financers, excepte inversions al patrimoni d'empreses del grup, multigrup i 

associades. 

 

Classes                                             
categories                                                                

Instruments financers a 
llarg  termini 

Instruments financers a 
curt termini 

Total 

  Crèdits Derivats i Altres Crèdits Derivats i Altres     

  Ex.2019 Ex.2018 Ex.2019 Ex.2018 Ex.2019 Ex.2018 

Actius a valor raonable 
amb canvis en pèrdues i 
guanys 

            

. Mantinguts per 
negociar 

            

. Altres             

Inversions mantingudes 
fins el venciment 

            

Préstecs i partides a 
cobrar 

846.052 863.564 921.707 750.157 1.767.759 1.613.721 

Actius disponibles per a 
la venda 

         

. Valorats a valor 
raonable 

         

. Valorats a cost 4.600 4.600     4.600 4.600 

Derivats de cobertura          

Total 850.652 868.164 921.707 750.157 1.772.359 1.618.321 

 

Es concedeix en data 29/05/17  a la mercantil Iniciatives Patrimonials un préstec de 200.000 

durant l’any 2.017, amb venciment el 31/12/2020. Els interessos es calcularan trimestralment en 

base al 3% anual. La mercantil retorna amb data 26/11/2018 la quantitat de 100.000 

concedits havent liquidat els interessos generats.  En data 31/12/2019 s’acorda que degut a 

que no hi ha hagut les vendes de locals previstes a IP, l’import de 100.000€ restant d’aquest 

préstec es convertirà en un préstec participatiu.  Aquest préstec participatiu té venciment 

31/12/2030 . 

  

Així mateix, la CS CONC en data 30/09/2019 concedeix un préstec participatiu de 32.000 € 

(cent mil euros) a IP,SA. amb venciment 30/09/2029. 

 

Ambdós préstecs meritaran trimestralment en base al 2,5% anual i a un interès addicional de 

l’1% en el cas de que la societat mercantil obtingui benefici. 

 

Els interessos generats durant el 2019 per ambdós préstecs han estat liquidats. 
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En 2017 es va concedir un crèdit a la federació estatal CCOO d’Indústria per 401.691,45€ que 

serà retornat en vuit anys. El primer plaç ha estat retornat a començaments del 2019 i el segon a 

final del mateix, quedant com a venciments els següents: 

 

2020 2021 2022 2023 2024 RESTE TOTAL 
50.212,25 50.212,25 50.212,25 50.212,25 50.212,25 50.205,70 301.273,50 

 

 

La composició del capítol  Deutors  comercials i altres es mostra a continuació: 

 

  2019 2018 
Deutors i Clients 1.203.996 1.172.274 

Deteriorament -731.690 -754.000 

Total 472.305 418.275 

 
 

Durant l’exercici 2019 s’ha dotat provisió per deteriorament de crèdits comercials per import de 

112.020,55 euros  i s’ha aplicat la provisió dels exercicis anteriors per import de 134.329,94. 

Al 2018 es va dotar una provisió per deteriorament de crèdits comercials per import de 

198.668,59 euros  i es va aplicar la provisió dels exercicis anteriors per import de 163.641,59 

 

B) Passius financers. 

 

La CS CONC té concedit un crèdit amb garantía  hipotecaria per la compra del local de 
Granollers. 

 

Categories Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

  

  

Total 
  Deutes ent. Crèdit Crèdits Derivats i 

Altres 
Deutes ent. Crèdit Crèdits Derivats i 

Altres 
    

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Dèbits i 
partides a 
pagar 

309.416 354.176 19.700 19.700 2.262.441 2.072.916 2.274.669 1.989.860 4.866.226 4.436.652 

Passius a valor 
raonable amb 
canvis en 
pèrdues i 
guanys 

                    

.Mantinguts 
per negociar 

                    

. Altres                     

Derivats de 
cobertura 

                    

Total 309.416 354.176 19.700 19.700 2.262.441 2.072.916 2.274.669 1.989.860 4.866.226 4.436.652 
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El 22/10/2019 la CS CONC ha contractat un compte de crèdit amb Caixabank , per import de 
2.500.000 i venciment anual. El saldo disposat A 31/12/2019  es 2.217.679,87 € 
 

 

La CONC és avalista de tres préstecs hipotecaris que la societat Iniciatives Patrimonials, SA té 

contractats amb CaixaBank: 

 

 

IMPORT PRÉSTEC DEUTE A 31-12-18 DATA CONCESIÓ DATA VENCIMENT 
2.600.000,00 1.915.600,13 08/09/2015 01/10/2035 

350.000,00 301.878,92 01/08/2016 01/07/2036 

125.000,00 107.813.84 21/06/2016 01/07/2036 

 

 

 

La resta de préstec es mostra a continuació: 

 
 

Préstec Local Granollers  

Any 2020 2021 2022 RESTA 

Interessos 9.178 7.932 6.651 13.123 

Amortització 44.761 46.007 47.289 0 

Total amortitzat 315.585 361.592 408.881 0 

Capital Pendent 309.416 263.408 216.120 216.120 

 
 
 
 

Exercici 2018 
Saldo a     

31/12/2018 Addicions Disminucions Deteriorament 
Saldo a   

31/12/2019 
Fiances i Dipòsits 362.295,16 1.700,00 1.000,00   362.995,16 

Participacions 
empreses del grup. 

988.883,41   33.953,14   954.930,27 

Inversions financeres a 
Llarg Termini. Instr. 
Patrimoni 

4.600,00       4.600,00 

Préstecs a llarg termini 
empreses grup 

501.268,59 132.000,00 150.211,43 

 

  483.057,16 

Valor Net Comptable 1.857.047,16 133.700,00 185.164.57 
 

  1.805.582,59 
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Exercici 2017 
Saldo a     

31/12/2017 Addicions Disminucions Deteriorament 
Saldo a   

31/12/2018 
Fiances i Dipòsits 362.295,16       362.295,16 

Participacions 

empreses del grup. 

971.380,43 17.502,98     988.883,41 

Inversions financeres a 

Llarg Termini. Instr. 

Patrimoni 

4.600,00       4.600,00 

Préstecs a llarg termini 

empreses grup 

551.480,02 140.000,00 190.211,43   501.268,59 

Valor Net Comptable 1.889.755,61 157.502,98 190.211,43   1.857.047,16 

 

 

 

Els avals comercials contractats a 31/12/2019 amb CaixaBank són els següents: 

 

Producte Import Vigent Alta 

Aval tècnic 7.013,81 16/06/1999 

Aval tècnic 6.000,00 18/01/2005 

Aval comercial 5.200,00 15/09/2011 

Aval comercial 9.800,00 20/12/2017 

 

Participació empreses del grup     

 

 
Saldo a 31/12/2018 

Addicions o 

Dism./Deteriorament 

Saldo a               

31/12/2019 

- Iniciatives Patrimonials, SA 988.883,41 -33.953,14 954.930,27 

TOTAL 988.883,41 -33.953,14 954.930,27 

 

  

 
Saldo a 31/12/2017 

Addicions o 

Dism./Deteriorament 

Saldo a                               

31/12/2018 

- Iniciatives Patrimonials, SA 971.380,43 17.502,98 988.883,41 

TOTAL 971.380,43  988.883,41 
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L'objecte social de cadascuna d'elles és el següent: 

 

Iniciatives Patrimonials, S. A.,  El seu objecte social és l'assessorament i gestió per a tota classe 

de persones físiques i jurídiques en aspectes jurídics, financers, tècnics, immobiliaris, urbanístics, 

comercials, administratius i de gestió, la promoció i formació de recursos humans i la selecció de 

personal. 

 

La promoció, constitució, desenvolupament i gestió de tota classe de Societats Cooperatives, així 

com de Societats Immobiliàries Mercantils. 

 

La promoció, urbanització, construcció, reparació i rehabilitació, la compra - venda, administració, 

arrendament de tota classe d'immobles. Tot això per compte propi o de tercers i podent 

exercitar-lo amb mitjans propis o aliens. 

 

La representació, agència i comercialització de tota classe de productes per compte propi o de 

tercers, la compra - venda, tinença i explotació d'accions i participacions socials d'empreses, quan 

no vingui expressament reservat per la Llei del Mercat de Valors i altra legislació específica. 

 

La prestació de tota classe de serveis relacionats amb la informàtica a persones físiques o 

jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres, amb caràcter esporàdic o continuat; 

el lloguer, compra - venda i intermediació. 

 

 
Iniciatives Patrimonials, S. A., tanmateix té participacions de les següents entitats en els percentatges 

que es detallen: 

 

  2019 2018 

- Habitatge Social, SA 100,00% 100,00% 

TOTAL  100.00% 100.00% 

 

 

L'objecte social de cadascuna d'elles és el següent: 

 

Habitatge Social, S A: Promoció, constitució, desenvolupament i gestió de tota classe de societats 

cooperatives, especialment cooperatives d'habitatges, així com d' altres societats immobiliàries 

mercantils. 

 

La societat ha presentat en data 26/07/2016 concurs voluntari de creditors. 
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El 02/09/16 el Jutjat nº 3 del Mercantil de Barcelona ha dictat acte de declaració de concurs 

voluntari d'Habitatge Social, SAU. El 09/11/16 els administradors concursals han presentat l'informe 

segons l'Art. 75 de la Llei Concursal. En aquest informe es dóna compte d'un fons patrimonial net 

negatiu de 5,6 milions d'euros en els comptes d'Habitatge Social, SAU a 31/05/16. Com a 

conseqüència d'aquesta situació, Iniciatives Patrimonials, SA ha decidit deteriorar tot el valor al que 

tenia comptabilitzada la participació en Habitatge Social, SAU. 

 

El 8 de maig de 2018 el Jutjat del Mercantil núm.3 de Barcelona ha dictat un Acte en el qual 

qualifica al concurs 642/2016 de HABITATGE SOCIAL, SA com a fortuït i arxiva la qualificació del 

procediment concursal. Aquesta resolució és ferma i contra aquesta no cap recurs. 

 

El patrimoni net d'Iniciatives Patrimonials, SA s'ha reduït per aquesta circumstància. Això ha motivat  

que  el valor al qual estava comptabilitzada la participació de Iniciatives Patrimonials, SA.  en la 

CONC també es redueixi . Aquest  deteriorament  s`eleva a 1.011.299,90 euros.  El deteriorament 

del 2017 era de 1.028.802,88 euros. 

 

La informació del patrimoni net dels comptes anuals de 2018 , de les últimes comptes anuals 

disponibles, formulades pel consell d'administració d'Iniciatives Patrimonials SA és la següent: 

 

 
Capital Subscrit Reserves Rtat. Ex. Anterior Pèrdues i Guanys 

- Iniciatives Patrimonials, SA 2.000.168,29 1.141.637,16 -2.180.096,66 17.502,98 

 

 

En el cas d'Habitatge Social, SAU, la informació més recent de què disposem és la que s'inclou 

en l'informe de 09/11/16 de l'administrador concursal en què es posa de manifest un patrimoni 

net negatiu de 5,6 milions d'euros. 

 

El detall dels Fons Propis de les empreses participades  a 31/12/17 és el següent:  

 

 

Capital 
Subscrit Reserves Rtat. Ex. Anterior Pèrdues i Guanys 

- Iniciatives Patrimonials, SA 2.000.168,29 1.141.637,16 -1.780.467,50 -399.629,16 
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A Inversions financeres temporals   

 

 
Saldo a 31-12-19 Saldo a 31-12-18 

Altres Actiu Financers    

Crèd.c/t empreses grup 1.042,65 684,80 

Crèd.c/t tercers 7.883,38 75.425,43 

Altres Actiu Finances 21.670,17 21.422,27 

Valor Net Comptable 30.596,20 97.532,50 

 

 

Deutes no derivats de l'activitat 

 

En el cas dels deutes no derivats de l'activitat figuraran en el balanç pel valor de 

reembossament. La diferència entre aquest valor i la quantitat rebuda figurarà separadament 

en l'actiu del balanç; tal diferència deu imputar-se anualment a resultats en les quantitats que 

correspongui d'acord amb un criteri financer. 

 

 
El desglossament de la partida “Deutors a llarg termini” al Passiu no Corrent és el següent:  

 

  2019 2018 
Préstecs Llarg Termini Ent. Crèdit 309.415,60 354.176,47 

Préstecs Curt Termini Ent. Crèdit 2.262.440,74 2.072.915,83 

Fiances a Llarg Termini lloguers  19.700,03 19.700,00 

 

 

Fons Propis 

 

El detall i moviment dels fons propis al 31 de desembre de 2019  és com segueix: 

 

Exercici 2019 Fons Social Reserves 
Resultats 
negatius 

Resultat 
Exercici 

Saldo a 31/12/2018 797.462 9.778.059   267.132 

Dist. Rt. de l'Exer.2018   267.132   -267.132 

Resultat exercici actual       892.767 

Total Saldo A 31/12/2019 797.462 10.045.191   892.767 
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Exercici 2018 Fons Social Reserves 
Resultats 
negatius 

Resultat 
Exercici 

Saldo a 31/12/2017 797.462 10.278.292   -500.233 

Dist. Rt. de l'Exer.2017   -500.233   500.233 

Resultat exercici actual       267.132 

Total Saldo A 31/12/2018 797.462 9.778.059   267.132 

 
 
 

Arrendaments operatius 

 
Tipus Venciment Quota 1 any Quota Pagaments 

    2019 2020 2 a 5 anys futurs 

Element de Transport 2018 24.479,13 0,00 0,00   

Element de Transport 2019 28.333,41 0,00 0,00   

Element de Transport 2020 15.650,10 9.714,15 0,00   

Element de Transport 2021 49.321,08 49.023,84 35.655,08   

Element de Transport 2023 54.043,44 100.707,84 248.461,35   

  171.827,16 159.445,83 284.116,43   

 

 

Detall lloguers béns d’equip corresponents a l’exercici 2018 

 

Tipus Venciment Quota 1 any Quota Pagaments 

    2018 2019 2 a 5 anys futurs 

Element de Transport 2018 78.351,58 0,00 0,00    

Element de Transport 2019 28.592,88 23.280,99 0,00    

Element de Transport 2020 15.520,47 11.799,60 6.883,10   

Element de Transport 2021 49.925,34 49.618,32 79.729,62   

    172.390,27 84.698,91 86.612,72  
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Detall arrendaments de locals propietat de la CS CONC 

 
Descripció dels  
béns arrendats 

Arrendatari Venciment Prorrogable Renda 
2019 

 

A cobrar 
a 1 any 

1 a 5 
anys 

> 5 
anys 

Total 

Local Ronda Sant Pere, 
19-21, 3-5  Barcelona 

Olga 
Oskorbina 

05/08/2020 5 anys 24.951,55 14.580,51     14.580,51 

Local Carrer Sant Iscle, 
19 Cerdanyola 

Pinjao Wu 31/12/2018 
 9.000,00 9.000,00     9.000,00 

Local Ronda Sant Pere, 
19-21, 3 Planta Portes 
1,2,3,4,6 

Electryconsulting 
España 2010, 

Sl 
09/12/2020 5 anys 

75.264,00 73.180,80     73.180,80 

 TOTAL    
109.215,55 96.761,31     96.761,31 

 

    

      

    Detall arrendaments de locals propietat de la CS CONC de l’any anterior 

 

Descripció dels  
béns arrendats 

Arrendatari Venciment Prorrogable Renda 
2018 

 

A 
cobrar 

a 1 any 

1 a 5 
anys 

> 5 
anys 

Total 

Local Ronda Sant 
Pere, 19-21, 3-5  
Barcelona 

Olga 
Oskorbina 

05/08/2020 5 anys 
24.607,50 24.920,40 14.536,00   39.456,40 

Local Carrer Sant 
Iscle, 19 Cerdanyola 

Pinjao Wu 31/12/2018 
 9.000,00 9.000,00     9.000,00 

Local Ronda Sant 
Pere, 19-21, 3 Planta 
Portes 1,2,3,4,6 

Electryconsulting 
España 2010, 

Sl 
09/12/2020 5 anys 

67.200,00 75.264,00 77.271,04   152.535,04 
 TOTAL    100.807,50 109.184,40 91.807,04   200.991,44 
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 A continuació es mostren els locals on som arrendataris: 

 

Descripció dels béns 
arrendats Arrendador Venciment Prorrogable 

Renta 
2019 

A pagar 
a 1 any 

1 a 5 
anys > 5 anys Total 

Renda 
mensual 

amb 
IVA 

Local C/ Amadeu 
Torner, 41-43-45-
47 - Hospitalet 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 23.868 23.886 41.801   65.687 1.991 

Local Via 
Lacetania, 17-19 - 
Tarrega 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 22.062 22.079 38.638   60.716 1.840 

Local C/ Pep 
Ventura, 7 - 
Martorell 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

07/01/2017 Prorrogat 27.202 27.227     27.227 2.269 

Local C/ Lluis 
Companys, 3 - Vic 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

22/02/2017 Prorrogat 32.934 32.964     32.964 2.747 

Local Lloret De 
Mar, 2-4 - El Prat 
Llob. 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 20.618 20.633 36.108   56.741 1.719 

Local Plaça Pla I 
Palleja, 5 - Rubí 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 12.725 12.735 22.285   35.020 1.061 

Local C/ Baríton 
Matía Ferret, 34 - 
Sant Sadurní  

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 4.470 4.473 7.828   12.301 373 

Local C/ Rambla 
Xavier Cugat, 49 - 
Girona 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/07/2022 10 anys 14.404 14.440 14.440   28.880 1.203 

Local C/ Vallvera, 
3 - Valls 

Batalla Veritat, 
Cb 

05/05/2014 Finalitzat 
 

1.270       0 0 

Pis Av. Meridiana, 
279 - 6º4 - 
Barcelona 

Isabel 
Fernández 
Martínez 

01/01/2014 Prorrogat 12.082 12.082     12.082 1.007 

Local Pg. 
Verdaguer, 50 
Porta 2a-Igualada 

Abanca 
Corporacion 
Bancaria SA 

28/01/2020 5 anys 12.679 1.057     1.057 1.057 

Local Enric 
Granados, 5 - 
Lleida 

Col.legi 
d'Aparelladors, 
Arquitectes 
Tècnics i 
Enginyers 
d'Edificació de 
Lleida 

31/08/2036 20 anys 66.810 66.848 267.393 779.895 1.114.136 5.571 

Local Bisbe 
Palau,27-Valls 

Enric Andreu 01/04/2029 10 anys 3.950 5.082 20.328 26.681 52.091 424 

Local Albert 
Virella i Bloda 15- 
Vilanova Geltrú 

Michael Davies 01/10/2019   3.630 0 0 0 0   

 TOTAL       258.702 243.505 448.820 806.576 1.498.900 21.261 
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Mateixa relació corresponent a l’any anterior: 

 

Descripció dels béns 
arrendats Arrendador Venciment 

Prorrogabl
e 

Renta 
2018 

A pagar 
a 1 any 

1 a 5 
anys 

> 5 
anys Total 

Renda 
mensua
l amb 
IVA 

Local C/ Amadeu 
Torner, 41-43-45-47 - 
Hospitalet 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 23.460 23.862 65.621   89.483 1.989 

Local Via Lacetania, 17-
19 - Tarrega 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 21.685 22.057 60.656   82.712 1.838 

Local C/ Pep Ventura, 7 
- Martorell 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

07/01/2017 Prorrogat 26.906 26.931     26.931 2.244 

Local C/ Lluis 
Companys, 3 - Vic 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

22/02/2017 Prorrogat 32.576 32.605     32.605 2.717 

Local Lloret De Mar, 2-
4 - El Prat Llob. 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 20.265 20.612 56.684   77.297 1.718 

Local Plaça Pla I 
Palleja, 5 - Rubí 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 12.507 12.722 34.985   47.706 1.060 

Local C/ Baríton Matía 
Ferret, 34 - Sant 
Sadurní  

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/10/2022 5 anys 4.393 4.469 12.289   16.757 372 

Local C/ Rambla Xavier 
Cugat, 49 - Girona 

Iniciatives 
Patrimonials SA 

01/07/2022 10 anys 14.214 17.385 34.771   52.156 1.449 

Local C/ Vallvera, 3 - 
Valls 

Batalla Veritat, 
Cb 

05/05/2014 Prorrogat 15.522 15.522     15.522 1.271 

Pis Av. Meridiana, 279 
- 6º4 - Barcelona 

Isabel Fernández 
Martínez 

01/01/2014 Prorrogat 11.880 12.082     12.082 875 

Local Pg. Verdaguer, 
50 Porta 2a-Igualada 

Abanca 
Corporacion 
Bancaria SA 

28/01/2020 5 anys 12.528 12.528 1.044   13.572 1.044 

Local Enric Granados, 5 
- Lleida 

Col.legi 
d'Aparelladors, 
Arquitectes 
Tècnics i 
Enginyers 
d'Edificació de 
Lleida 

31/08/2036 20 anys 66.252 66.790 267.161 868.273 1.202.224 5.566 

 TOTAL       262.188 267.565 533.210 868.273 1.669.047 22.142 
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9.- Provisions i Contingències 

 

Exercici 2019 
Saldo a 

31/12/2018 
Addicions Disminucions 

Saldo a 

31/12/2019 

Provisions per riscos i despeses 39.776   39.776 0 

Total Provisions 39.776   39.776 0 

          

Exercici 2018 
Saldo a 

31/12/2017 
Addicions Disminucions 

Saldo a 

31/12/2018 

Provisions per riscos i despeses 85.995   46.219 39.776 

Total Provisions 85.995   46.219 39.776 

          

Desglossament provisions  
Saldo a 

31/12/2019 

Saldo a 

31/12/2018 

Saldo a 

31/12/2017 

Saldo a 

31/12/2016 

Provisions per a congressos 247.015 123.508   430.978 

Altres provisions 0 39.776 85.995 226.663 

Total provisions 247.015 163.284 85.995 657.641 

 

 

La informació de les provisions estan explicades a l’apartat 8) de la nota 4) Normes de registre i 

valoració. 

 

 

 

 

 

  31/12/2017 Adiccions Disminucions 31/12/2018 
Provisions a curt termini 792.029,23 35.277,18 -719.139,56 108.166,85 

 

 

Les provisions a curt termini cobreixen l’estimació del risc derivat de  litigis  del  Gabinet  Tècnic 

Jurídic  amb  clients  que  han  rebut  una prestació  de  serveis. També  inclou  els  litigis  amb 

treballadors  acomiadats. 

 
  

  31/12/2018 Adiccions Disminucions 31/12/2019 
Provisions a curt termini 108.166,85 129.272,98 -108.166,85 129.272,98 



 
                                                                         
                                                                 

49 
 

10.- Existències  

 

No s’han registrat correccions valoratives per deteriorament de les existències. 

 

No  s’han capitalitzat despeses financeres durant l’exercici en les existències de cicle productiu 

superior a l’any. 

 

No existeixen compromisos ferms de compra/venda ni contractes de futur o d’opcions relatius 

a existències. 

 

No existeixen limitacions de la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions, 

fiances o per causes anàlogues. 

 

No existeix cap altra circumstància de les existències per garanties, pignoracions,fiances o per 

causes anàlogues. 

 

 

11.- Situació fiscal 

 

A l'apartat 3 de l'article 9 de la Llei de l' Impost sobre Societats queda establerta l'exempció 

parcial de l'entitat en els termes previst en el capítol XV del títol VII d'aquesta Llei. 

 

La Base Imposable es determinarà aplicant les normes previstes en el títol IV d'aquesta Llei. 

 

La Base Imposable estarà constituïda per l' import de la renda del període impositiu minorada 

per la compensació de bases imposables negatives de períodes impositius posteriors. 

 

La base imposable es calcularà corregint, mitjançant l'aplicació dels preceptes establerts en 

aquesta llei, el resultat comptable determinat d'acord amb les normes previstes en el Codi de 

Comerç, en les altres lleis relatives a aquesta determinació i en les disposicions que es dictin en 

desenvolupament de les citades normes. 

 

No tindran la consideració de despeses fiscalment deduïbles, a més de les establertes en 

l'article 14 d'aquesta llei, les següents: 

 

a) Les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes. Les despeses parcialment 

imputables a les rendes no exemptes seran deduïbles en el percentatge que representin els 

ingressos obtinguts en l'exercici d'explotacions econòmiques no exemptes respecte dels 

ingressos totals de l'entitat. 
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b) Les quantitats que constitueixin aplicació de resultats i, en particular, dels quals es destinin al 

sosteniment de les activitats exemptes que es refereix el paràgraf a) de l'apartat 1 de l'art. 121 

de l' impost, que estableix que estaran exemptes les rendes obtingudes per aquestes entitats que 

procedeixin de la realització d'activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat 

específica. Aquesta exempció no arribarà  als rendiments d'explotacions econòmiques, ni a les 

rendes derivades del patrimoni, ni a les rendes obtingudes en transmissions distintes de les 

assenyalades en l’ esmentat apartat i article.  

 

 

 

Conciliació del resultat amb la base imposable de l’ impost sobre societats 

 

 

 

Exercici 2019: 

 

Resultat comptable del 
exercici     892.767 
  Increments Disminucions   

Diferències permanents:       

- Resultats exempts        

- Altres diferències  18.042.716 19.497.745   

- Impost societats       

Diferències temporals:        

- Amb origen en l'exercici. 33.952,78     

 - Amb origen en exercicis 
anteriors.  

      

Compensació de bases 
imposables negatives 
d'exercicis anteriors. 

0,00     

Deducció per doble 
imposició 

      

BI Impost s/societats     -528.310 
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El càlcul de l’exercici anterior (2018) es mostra a continuació: 
 

 

Resultat comptable del 
exercici     267.132 
  Increments Disminucions   

Diferències permanents:       

- Resultats exempts        

- Altres diferències  17.904.233 18.837.107   

- Impost societats       

Diferències temporals:        

- Amb origen en l'exercici. 0,00 17.502,98   

 - Amb origen en exercicis 
anteriors.  

      

Compensació de bases 
imposables negatives 
d'exercicis anteriors. 

0,00     

Deducció per doble imposició       

BI Impost s/societats     -683.245 

    

 
 

La C.S. CONC mantenia a 31 de Desembre de 2019 els següents saldos amb les 

administracions públiques: 

 

Concepte 
Corrent  
2019 

 
No corrent  

2019 
Corrent  
2018 

 
No corrent  

2018 
Hisenda Pública deutora subvencions 1.464.060   1.438.816   

HP deutora  per imp. de societats 42.338   20.410   

Suma  1.506.398   1.459.226   

HP creditora per IVA 165.242   147.183   

HP creditora per retencions treballadors 515.559   515.061   

HP creditora per retencions professionals 6.466   5.130   

HP creditora per retencions lloguers 3.234   4384   

HP creditora per retencions préstecs 0   0   

OSSA 304.300   285.150   

HP dev. pendents subv. 9.728   16.556   

Suma 1.004.528   973.464   
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12.- Ingressos i Despeses 

 

La comptabilització dels ingressos i despeses s'ha realitzat d'acord amb els criteris recollits en el 

Pla General de Comptabilitat, i concretament de conformitat amb el principi de meritació que 

suposa que la imputació d'ingressos i despeses deurà fer-se en funció del corrent real de béns i 

serveis que els mateixos representen i amb independència del moment que es produeixi el 

corrent monetari o financer derivat dels mateixos. 

 

No existeixen despeses d'administració del patrimoni de l'entitat. 

 

El desglossament de la partida càrregues socials és el següent: 

 

Seguretat Social    2019:    3.413.590,12              2018:       3.318.148,89           

Altres càrregues socials  2019:         79.495,57              2018:           91.370,08           

 

L' import net de la xifra de negoci corresponents a les activitats ordinàries de caràcter mercantil 

en el present exercici ha estat al 2019  2.465.835,81€  i de 2018  2.241.254,80€   

 

L' àmbit geogràfic de totes les activitats és el de la comunitat autònoma de Catalunya. 

 

A continuació es mostra la classificació del personal contractat en les categories tècniques i 

administratives, el personal sindicalista amb contracte  associatiu, i el personal sindicalista amb 

dedicació en base a crèdit horari individual o acumulat i amb compensació econòmica per la 

seva dedicació. No s’inclouen les persones amb dedicació al Sindicat en base a crèdit horari i 

sense compensació econòmica, ja que les dedicacions són molt heterogènies segons l’àmbit. 

 

 

2019 Tècnics i administratius Sindicalista 

ADES 

Sindicalista crèdit 

horari 

Total general 

Homes 64 82 30 176 

Dones 157 42 23 222 

Total 221 125 53 398 

      

Personal assalariat (xifra mitjana del 2018) 

 Fix 208   

 No fix 190   

 Total 398   
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2018 Tècnics i administratius Sindicalista 

ADES 

Sindicalista crèdit 

horari 

Total general 

Homes 64 88 29 181 

Dones 152 37 25 214 

Total 216 125 53 395 

      

Personal assalariat (xifra mitjana del 2018) 

 Fix 208   

 No fix 187   

 Total 395   

 

  

 

La Comissió Executiva és l’òrgan de gestió confederal. La Comissió Executiva de la CS de la 

CONC serà la proposada pel secretari o secretària general al Consell Nacional, per a la 

seva votació i ratificació,  d’ entre les persones elegides directament pel Congrés. 

 

Aquestes assumiran les tasques executives i de gestió. El nombre de responsabilitats de la 

Comissió Executiva de la CONC no serà superior a nou i en la seva composició final tindrà el 

mateix nombre de dones i homes. Las retribucions percebudes per aquest any per la  

executiva són les següents: 

 

   
2019 

Pacheco Serradilla  Javier Secretari General 4.503,05 

Querol Muñoz Andrés Secretari d'Organització 41.783,41 

Mora Núñez Toni Secretari de Política Territorial, Acció Social 
i Migracions 

41.528,78 

del Barrio Carlos Secretari de Polítiques Sectorials i 
Sostenibilitat 

41.529,11 

Garcia Sánchez Alba Secretària de Dones, Diversitats i Polítiques 
LGTBI 

2.690,97 

Bellera Kirchhoff Ricard Secretari de Treball i Economia 41.528,78 

Albarello Michela Secretària de Internacional i Cooperació 41.529,41 

 

 

Les retribucions percebudes pels membres de la Comissió Executiva de la CONC en el 2018 

van ser per import de 215.672,03€ 
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El desglossament de la partida d’altres despeses d’explotació és el següent: 

 

Altres Despeses D'explotació     

Compte 2019 2018 

Arrendaments -553.222,81 -550.529,35 

Manteniment -1.087.352,92 -1.058.780,83 

Serveis Profesionals Ind -231.555,28 -296.362,24 

Viatges I Reunions -1.600.254,26 -1.503.565,88 

Primes Assegurances -123.608,85 -128.574,80 

Serveis Bancaris -16.858,31 -12.727,91 

Publicitat -252.025,53 -167.992,09 

Suministraments -1.855.269,50 -1.816.356,87 

Altres Serveis Ext -301.879,21 -314.732,71 

Altres Tributs -60.173,99 -43.710,50 

Aplicació Provisió Congrés 0,00 0,00 

Variacions De Deteriorament Crèdits 22.309,39 53.659,10 

Total -6.059.891,27 -5.839.674,08 

 

 

 

13.- Subvencions donacions  i legats 

 

Les subvencions són de caràcter no reintegrable i estan vinculades a l'activitat de l'entitat. 

 

El saldo de la partida del balanç, A-3) Subvencions, donacions i legats rebuts, està integrat per 

l'import de subvencions de caràcter autonòmic rebudes per l'entitat, les quals s'imputaran com 

ingrés de l'exercici en el qual s'executi el projecte per al qual van ser destinades. 

 

Les subvencions que han estat concedides sense una assignació a una finalitat concreta s'han 

considerat ingressos de l'exercici en que es concedeixen. 

 

 
Es detalla el desglossament de les subvencions atorgades i/o executades durant l’exercici 2019 , 

les activitats a que fan referència i l'organisme que les ha atorgat: 
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Codi Nom Import 
atorgat 

Any Organisme Suborganisme Ingrés 522 
Executar 

2020 
5801 LIFE15_CCA/E/000102 LIFE CLINOMICS 80.426,00 2016 Organismes 

Internacionals 
Organismes 
Internacionals 

16.990,89   

5825 FPRL-AT085 118.377,00 2017 Administració 
de l'Estat 

Fundación para 
la prevención 

10.386,30   

5850 FPRL-AT102 125.500,00 2017 Administració 
de l'Estat 

Fundación para 
la prevención 

7.455,94   

5851 FPRL-AT108 128.004,00 2017 Administració 
de l'Estat 

Fundación para 
la prevención 

-6.246,52   

6208 FPRL-AT082 176.509,27 2018 Administració 
de l'Estat 

Fundación para 
la prevención 

124.214,78   

6208 FPRL-AT083 179.345,73 2018 Administració 
de l'Estat 

Fundación para 
la prevención 

127.893,25   

7063 INSTRUMENTS SIND. PER A LA IGUALTAT 13.500,00 2019 Generalitat Treball, Afers 
Socials i Familia 

13.500,00   

7064 EINES IGUALTAT DONES AMBIT LAB 18.000,00 2019 Generalitat Treball, Afers 
Socials i Familia 

18.000,00   

7067 ACCIONS INF.SENSIBIL.SOCIOLAB 800,00 2019 Ajuntament Barcelona 800,00   

7072 ACTIV.PROMOCIO SINDICAL 368.483,30 2019 Generalitat Treball, Afers 
Socials i Familia 

368.483,30   

7073 PSP PLAT.SIND.PRIORITARIA 175.000,00 2019 Ajuntament Barcelona 175.000,00   

7076 ACORD MESA DE SEGURETAT 25.000,00 2019 Generalitat Treball, Afers 
Socials i Familia 

25.000,00   

7090 TUTELA DRETS INFORMACIO 1.491.430,26 2019 Generalitat Treball, Afers 
Socials i Familia 

1.491.430,26   

7092 COL.LABORACIÓ CESCB 4.250,00 2019 Ajuntament Barcelona 4.250,00   

7093 POLITICA LINGÜISTISCA 19.922,00 2019 Generalitat Cultura i Mitjants 
de Comunicació 

19.922,00   

7094 CONVENI AJ. MATARO 8.332,53 2019 Ajuntament Mataró 8.332,53   

7095 ATENCIO, INFORMACIO I 
ASSESSORAMENT ALS TREBALLADORS 

5.000,00 2019 Ajuntament Granollers 5.000,00   

7098 CONVENI AJ.TORTOSA 3.000,00 2019 Ajuntament Tortosa 3.000,00   

7099 ACT.CIUTADANES MOLLET DEL VALLES 1.336,50 2019 Ajuntament Mollet del Vallés 1.336,50   

7100 CONVENI LA PAERIA 36.429,00 2019 Ajuntament Lleida 36.429,00   

7101 ACCIONS FORM.MUNICIPIS 10.300,00 2019 Diputació  Barcelona 11.250,00   

7102 ASSESSORAMENT SINDICAL DELS ENS 
LOCALS 

27.406,15 2019 Altres AMB 27.406,15   

7103 PACTES LOCALS SINDICALS 166.192,84 2019 Generalitat Governació 156.680,20   

7106 PROGRAMES DE DINAMITZACIO 
LABORAL I PUNTS D'ATENCIO A 
PERSONES ATURADES 

18.000,00 2019 Diputació  Tarragona 18.000,00   

7107 SUBVENCIO ACODELH 12.000,00 2019 Ajuntament L'Hospitalet de 
Llobregat 

12.000,00   

7108 COL-LABORACIÓ MATERIA DE 
SEGURETAT I SALUT LABORAL EN OBRES 
PUBLIQUES MUNICIPALS 

40.000,00 2019 Ajuntament Barcelona 40.000,00   

7119 ANALISI POBRESA EN EL TREBALL 16.000,00 2019 Diputació  Barcelona 16.000,00   

7301 CAMPANYA DE LA FRUITA 11.662,76 2019 Generalitat SOC 11.662,76   

7541 FORMACIO DIALEG SOCIAL I LA 
NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA 

336.656,55 2019 Generalitat Treball, Afers 
Socials i Famílies 

0,00 336.656,55 

            2.744.177,34 336.656,55 
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Es detalla el desglossament de les subvencions atorgades i/o executades durant l’exercici 2018,  

les activitats a que fan referència i l'organisme que les ha atorgat: 
Codi Nom Import 

atorgat 
Any Organisme Suborganisme Ingrés 522 

Executar 
2019 

5801 LIFE15_CCA/E/000102 LIFE CLINOMICS 80.426,00 2016 Organismes 
Internacionals 

Organismes 
Internacionals 

24.171,11 16.991 

5856 PRJ.SMART-IR 20.000,00 2016 Organismes 
Internacionals 

Organismes 
Internacionals 

3.505,34   

5825 FPRL-AT085 118.377,00 2017 Administració 
de l'Estat 

Fundación 
para la 
prevención 

42.942,06 25.016 

5850 FPRL-AT102 125.500,00 2017 Administració 
de l'Estat 

Fundación 
para la 
prevención 

38.189,29 31.045 

5851 FPRL-AT108 128.004,00 2017 Administració 
de l'Estat 

Fundación 
para la 
prevención 

50.319,11 21.335 

5901 PRJ.TRANSFORMER 33.809,19 2017 Organismes 
Internacionals 

Organismes 
Internacionals 

33.809,19 22.584 

6200 INSTRUMENTS SIND. PER A LA IGUALTAT 13.500,00 2018 Generalitat Treball, Afers 
Socials i 
Familia 

13.500,00   

6201 EINES IGUALTAT DONES AMBIT LAB 18.000,00 2018 Generalitat Treball, Afers 
Socials i 
Familia 

18.000,00   

6205 CONVENI COHESIO SOCIAL 17.548,50 2018 Generalitat Treball, Afers 
Socials i 
Familia 

17.548,50   

6206 ACCIONS INF.SENSIBIL.SOCIOLAB 800 2018 Ajuntament Barcelona 800   

6211 ACTIV.PROMOCIO SINDICAL 373.671,95 2018 Generalitat Treball, Afers 
Socials i 
Familia 

373.671,95   

6212 PSP PLAT.SIND.PRIORITARIA 175.000,00 2018 Ajuntament Barcelona 175.000,00   

6213 SUPORT BCN INCLUSIVA 30.500,00 2018 Ajuntament Barcelona 30.500,00   

6214 TUTELA DRETS INFORMACIO 1.340.495,74 2018 Generalitat Treball, Afers 
Socials i 
Familia 

1.340.495,74   

6216 COL.LABORACIÓ CESCB 4.250,00 2018 Ajuntament Barcelona 4.250,00   

6217 POLITICA LINGÜISTISCA 20.413,00 2018 Generalitat Cultura i 
Mitjants de 
Comunicació 

20.413,00   

6218 CONVENI AJ. MATARO 8.332,53 2018 Ajuntament Mataró 8.332,53   

6219 CONVENI AJ.GRANOLLERS 5.000,00 2018 Ajuntament Granollers 5.000,00   

6223 ACT.CIUTADANES MOLLET DEL VALLES 1.336,50 2018 Ajuntament Mollet del 
Vallés 

1.336,50   

6224 CONVENI LA PAERIA 36.429,00 2018 Ajuntament Lleida 36.429,00   

6225 ACCIONS FORM.MUNICIPIS 10.300,00 2018 Diputació  Barcelona 10.300,00   

6226 FSC-AREA METROPOLITANA 27.406,15 2018 Altres Àrea 
Metropolitana 
Barcelona 

27.406,15   

6227 PACTES LOCAL SINDICALS 156.248,42 2018 Generalitat Governació 156.248,42   

6228 CONVENI AJ.TORTOSA 3.000,00 2018 Ajuntament Tortosa 3.000,00   

6229 DIPUTACIO TARRAGONA 18.000,00 2018 Diputació  Tarragona 18.000,00   

6231 SUBVENCIO ACODELH 12.000,00 2018 Ajuntament L'Hospitalet de 
Llobregat 

12.000,00   

6232 AJ.BCN CONSTRUCcio 40.000,00 2018 Ajuntament Barcelona 40.000,00   

6242 XARXA IMPULS.GARANTIA JUVENIL 48.000,00 2018 Generalitat SOC 48.000,00   
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Codi Nom Import 

atorgat 
Any Organisme Suborganisme Ingrés 522 

Executar 
2019 

6243 ANALISI POBRESA TREBALL 20.000,00 2018 Diputació  Barcelona 20.000,00   

6251 ACORD MESA DE SEGURETAT 25.000,00 2018 Generalitat Treball, Afers 
Socials i Familia 

25.000,00   

6801 PLANS DESPL-EMPRESES BCN 5.000,00 2018 Ajuntament Barcelona 5.000,00   

7141 80 ANYS DE BOMBARDEIG 2.000,00 2018 Ajuntament Granollers 2.000,00   

6208 FPRL-AT083 179.345,73 2018 Administració 
de l'Estat 

Fundación para 
la prevención 

51.451,75 127.894 

6208 FPRL-AT082 176.509,27 2018 Administració 
de l'Estat 

Fundación para 
la prevención 

45.551,79 130.957 

            2.702.171,43 375.822 

 
 
L’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març (publicada al BOE Núm. 74, del 26 de març del 2010), 

estableix:  “Les   subvencions  concedides  per  a finançar  despeses  específiques  d' execució 

plurianual:  si  les  condicions  de  l'atorgament  exigeixen  la  finalització  del  pla  d'actuació i 

la justificació que s'han realitzat les activitats subvencionades, per exemple, la realització de 

cursos de formació,es considerarà no reintegrable quan en la data de formulació dels comptes 

anuals s'hagi executat l'actuació, total o parcialment.  En el supòsit d'execució parcial,  la 

subvenció es qualificarà com no reintegrable en proporció a la despesa executada, sempre que 

no existeixin dubtes raonables que es conclourà en els termes fixats en les condicions 

d'atorgament”. 

 

Les subvencions pendents d’execució es comptabilitzen al compte (522) de Deutes a curt termini 

del Passiu Corrent. 

 

La C.S. de la CONC estima que de les subvencions finalistes pendents de liquidació definitiva, 

basant-se en l’experiència d’exercicis anteriors i de la informació de qual disposa, no es 

derivaran pèrdues significatives per als comptes de la CONC. 

 

A més,  determinades operacions, comptabilitzades en altres capítols  podem assimilar-se a 

subvencions, per a visualitzar-les es mostren a continuació: 

 
ORGANISME SUBORGANISME TIPUS 2019 2018 

SEPE- Servicio Público de Empleo Estatal. FD.ESTATAL PARA LA 
INFORMACIÓN DEL 
EMPLEO 

FORMACIO BONIFICADA 20.129,71 31.092,37 

GENERALITAT DE CATALUNYA CONSORCI PER A LA 
FORMACIÓ CONTINUA DE 
CATALUNYA 

PLA TRANSVERSAL - 
ENTITATS AGRUPADES 
 

454.399,54 401.136,84 

TOTAL     474.529,25 432.229,21 
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   14.-  Fets posteriors al tancament 

 

. L'aparició del Coronavirus COVID-19 a la Xina, a la fi de 2019, i la seva recent expansió 
mundial, ha suposat que el brot víric hagi estat qualificat com una pandèmia per l'Organització 
Mundial de la Salut el passat 11 de març. 
 
Tenint en compte la complexitat de l'activitat econòmica en l'actualitat i l'absència, fins al 
moment, d'un tractament mèdic eficaç o d'una vacuna contra els efectes del virus, les 
conseqüències d'aquesta situació per a la CONC són incertes i dependran en gran manera de 
l'evolució i extensió de la pandèmia en els pròxims mesos, així com, de la capacitat de reacció i 
adaptació de tots els agents econòmics afectats. 
 
Pel que s'ha dit anteriorment, a la data de formulació d'aquests comptes anuals, és prematur 
estimar una valoració detallada o quantificació dels possibles efectes que tindrà el COVID-19 
sobre l'Organització 
 
No obstant això, els Administradors de la CONC i la Direcció han realitzat una avaluació 
preliminar de la situació actual conforme a la millor informació disponible. Dels resultats 
d'aquesta avaluació, es destaquen els següents punts: 
 
- Risc de liquiditat: És previsible que la situació dels mercats financers en els pròxims mesos pugui 
causar un augment general de les tensions de liquiditat de l'economia, així com, una contracció 
del mercat de crèdit. En aquest sentit, la CONC compta amb tresoreria suficient per a afrontar 
aquesta eventual dificultat. 
 
- Ingressos de l'activitat pròpia: És possible que la consecució d'ingressos per l'activitat pròpia 
del Sindicat es ressenti per les dificultats econòmiques que hauran d'afrontar els afiliats i 
treballadors en general i per les disponibilitats pressupostàries que afrontaran els organismes 
públics. A la data de formulació d'aquests comptes anuals no és possible quantificar de manera 
fiable aquests efectes, no obstant això, cal ressaltar la solidesa patrimonial del Sindicat amb uns 
fons propis de 11,7 milions d'euros. A més, és necessari ressaltar el paper del Sindicat en la 
defensa dels treballadors que en aquest moment poden veure els seus drets amenaçats. 
 
- Risc de valoració dels actius i passius del balanç: Un canvi en les estimacions futures 
d'ingressos, cobrabilitat de deutors, etc. del Sindicat podria tenir un impacte negatiu en el valor 
comptable de determinats actius, així com, en la necessitat de registre de determinades 
provisions o un altre tipus de passius. Actualment, amb les dades que posseeix l'Organització, no 
han variat els ràtios avaluats però tan aviat com es disposi d'informació suficient i fiable, es 
realitzaran les anàlisis i càlculs adequats que permetin, eventualment, la reavaluació del valor 
d'aquests actius i passius. 
 
- Risc de continuïtat: Tenint en compte tots els factors abans esmentats, els Administradors de la 
CONC consideren que l'aplicació del principi d'empresa en funcionament continua sent vàlida. 
 
Finalment, cal subratllar que els Administradors i la Direcció de la CONC estan realitzant una 
supervisió contínua de l'evolució de la situació amb la finalitat d'afrontar de la millor manera 
possible les eventuals dificultats, tant econòmiques com de qualsevol altra índole, que puguin 
produir-se. 
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15.- Operacions  amb  parts  vinculades  
 

- Prestació i recepció de serveis 

 

Exercici 2019 

CONC IP FUND. PACO 
PUERTO 

FUND. 
PAU 

FUND. 
ARXIU 

CITE TOTALS 

Ingressos 6.196 752.340 8.592 7.792 55.729 830.648 

Lloguers 0 0 0 0 0 0 

Despeses VL i  Locals 0 204.197 6.663 5.864 45.701 262.425 

Formació/Esc.Sindical 0 392.926       392.926 

Consums 0 3.226 0 0 1.030 4.256 

Informàtica 0 15.000 0 0 0 15.000 

Rrhh 0 12.212 1.928 1.928 8.998 25.067 

Interessos 0 0 0 0 0 0 

Fres.Pdtes.PT 6.196 124.778 0 0 0 130.975 

CONC IP FUND. PACO 
PUERTO 

FUND. 
PAU 

FUND. 
ARXIU 

CITE TOTALS 

Despeses 169.394 32.140 97.836 163.543 0 462.913 

Lloguers Locals 158.283 0 0 0 0 158.283 

Formació 0 32.140 0 0 0 32.140 

Ajudes Monetàries 0 0 97.836 163.543 0 261.379 

Altres 11.111 0 0 0 0 11.111 

 

Exercici 2018 
CONC IP FUND. PACO 

PUERTO 
FUND. PAU FUND. 

ARXIU 
CITE TOTALS 

Ingressos 6.049 735.038 7.978 7.809 56.428 813.302 

Lloguers 0 0 0 0 0 0 

Despeses VL i  Locals 0 259.336 6.708 5.903 45.779 317.726 

Formació  0 445.953 0 0 0 445.953 

Consums 0 3.386 0 0 487 3.873 

Informàtica 0 15.000 0 0 0 15.000 

Rrhh 0 10.798 1.270 1.905 10.162 24.136 

Interessos 6.049 565 0 0 0 6.614 

CONC IP FUND. PACO 
PUERTO 

FUND. PAU FUND. 
ARXIU 

CITE TOTALS 

Despeses 156.005 -3.582 93.440 120.000 0 365.863 

Lloguers Locals 156.005 0 0 0 0 156.005 

Formació 0 -3.582 0 0 0 -3.582 

Ajudes Monetàries 0 0 93.440 120.000 0 213.440 
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FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA FORMACIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO: Va  ser constituïda per 

la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC), el 29 

d’abril de 1998.  És una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda per un període de temps 

indefinit, i que té el seu domicili social a Barcelona, Via Laietana, 16.  Figura inscrita amb el núm. 

1.201 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

La Fundació té com a objecte social, el foment i el desenvolupament de serveis relacionats amb la 

formació ocupacional i la formació continua de treballadors, així com amb l’orientació 

professional i el desenvolupament de projectes complementaris, i més concretament, els seus fins 

fundacionals són els següents segons modificació de l’article 2on dels Estatuts aprovats en reunió 

del 30 de setembre de 2002. 

 

La FUNDACIÓ CIPRIANO GARCÍA - CCOO DE CATALUNYA,  es va constituir com a Fundació el 

22 de Juny de 1992 per a un període de temps indefinit, establint el seu domicili social a 

Barcelona, Carrer Via Laietana núm.16. Està inscrita al Registre de Fundacions de la Direcció 

General de Dret d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de 

Catalunya amb el número d’inscripció 675. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, que té 

el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització 

de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. 

 

Té per objecte: 

 

 

a) Impulsar la reflexió, l’estudi, la recerca i la investigació en relació amb el que són els 

valors de transformació social que defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i 

els principis recollits en els seus estatuts. 

 

b) Recuperar, tractar, classificar, emmagatzemar,  preservar  i difondre el patrimoni històric 

documental del sindicat Comissió Obrera Nacional de Catalunya, així com documents 

relacionats amb la història del moviment obrer a Catalunya, especialment a partir de la 

dècada dels seixanta. 

  

D’acord amb els principis que propugna i defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la 

Fundació, en la realització de les seves activitats, haurà de prestar especial atenció a l’efectivitat 

de la igualtat entre dones i homes. 
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La FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT, es va constituir com a Fundació el 18 de 

novembre de 1997 per a un període de temps indefinit, establint el seu domicili social a 

Barcelona, Carrer Via Laietana núm.16, 1ª planta.  Està inscrita al Registre de Fundacions de 

la Direcció General de Dret d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i Interior de la 

Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 1200. 

 

Les seves finalitats fundacionals  són  les següents: 

 

a) Fomentar la Pau i la Solidaritat a tot el mon. 

b) Ajudar a l’estudi i la investigació per fomentar la cooperació internacional. 

c) Promoure l’activitat de cooperació internacional amb l’objecte d’afavorir el progrés 

social, cultural, econòmic, científic, i tècnic del països..... 

 

- Acords de finançament: préstecs amb empreses del grup (Operacions Vinculades) 

 

Exercici 2019 

 

Durant l’ exercici 2019, s’ha produït un préstec amb empreses del grup. El seu moviment es 

mostra a continuació: 

 
CS CONC 
(atorgant) 

Capital 
pendent 

31/12/2018 

Addicions Disminucions Tipus 
préstec 

% 
interès 

Interessos 
abonats 

Retencions 
practicades 

Iniciatives 
Patrimonials, SA 

100.000,00 0,00 100.000,00 Préstec/ 3% 2.967,12 563,75 

Iniciatives 
Patrimonials, SA 

100.000,00 132.000,00   Préstec 2,50% 2.629,04 499,52 

TOTAL 2019 
200.000,00 132.000,00 100.000,00     5.596,16 1.063,27 

 

 

Exercici 2018 

 
CS CONC 
(atorgant) 

Capital 
pendent 

31/12/2017 

Addicions Disminucions Tipus 
préstec 

% 
interès 

Interessos 
abonats 

Retencions 
practicades 

Iniciatives 
Patrimonials, SA 

200.000,00 40.000,00 140.000,00 
Préstec/ 
Pòlissa 

3% 5.788,77 1.099,87 

Iniciatives 
Patrimonials, SA  

100.000,00 
 

Préstec 
Participatiu 

2,5% 260,27 49,45 

TOTAL 2018 200.000,00 140.000,00 140.000,00 
  

6.049,04 1.149,32 
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Saldos amb l’estructura sindical amb diferent NIF: 
 

Exercici 2019 

 

 

Saldo Deutor Saldo Creditor Saldo Total Préstec 

F. Est. Construcció i Serveis 13.856,65 0,00 13.856,65 0,00 

F. Est. Serveis 0,00 -77.405,83 -77.405,83 0,00 

F. Est. Educació 0,00 -30.128,71 -30.128,71 0,00 

F. Est. Industria 164.395,33 0,00 164.395,33 0,00 

F. Est. Industria (Crèdit) 0,00 0,00 0,00 251.057,16 

F. Est. Industria (Dipòsit) 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 

F. Est. FSC 48.014,70 0,00 48.014,70 0,00 

F. Est. PPJJ 3.031,07 0,00 3.031,07 0,00 

F. Est. Sanitat 0,00 -60.997,93 -60.997,93 0,00 

Confederació 96.900,40 0,00 96.900,40 0,00 

UAR gestió  Quotes 0,00 -844.507,04 -844.507,04 0,00 

TOTAL 2019 626.198,15 -1.013.039,51 -386.841,36 251.057,16 

 

  

Exercici 2018 

 

 

Saldo Deutor Saldo Creditor Saldo Total Préstec 

F. Est. Construcció i Serveis 0,00 -11.034,66 -11.034,66 0,00 

F. Est. Serveis 2.147,77 0,00 2.147,77 0,00 

F. Est. Educació 0,00 -18.595,98 -18.595,98 0,00 

F. Est. Industria 114.183,90 0,00 114.183,90 0,00 

F. Est. Industria (Crèdit) 0,00 0,00 0,00 401.691,45 

F. Est. Industria (Dipòsit) 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 

F. Est. FSC 49.074,02 0,00 49.074,02 0,00 

F. Est. PPJJ 3.081,62 0,00 3.081,62 0,00 

F. Est. Sanitat 0,00 -59.260,98 -59.260,98 0,00 

Confederació 0,00 -12.669,82 -12.669,82 0,00 

UAR gestió  Quotes 0,00 -648.366,63 -648.366,63 0,00 

TOTAL 2018 468.487,31 -749.928,07 -281.440,76 401.691,45 
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Saldos amb parts vinculades: 

 

Exercici 2019 

 

CS CONC 
  

saldos deutors 
  Deutor Creditor Préstecs Bestreta 

Iniciatives Patrimonials, SA 1.237,41 2.912,08 232.000,00 0,00 

Fundació Paco Puerto 267.780,26 51.362,77 0,00 0,00 

Fundació Privada Pau i 0,00 6.863,39 0,00 0,00 

Fundació Cipriano Garcia 18.285,72 0,00 0,00 0,00 

CITE 5.941,42 0,00 0,00 0,00 

Fundació Paco Puerto fres pendents  40.457,15 145.221,61 0,00 0,00 

Total saldos Vinculades 333.701,96 206.359,85 232.000,00 0,00 

  
 

Exercici 2018 

 

 

CS CONC 
  

saldos deutors 
  Deutor Creditor Préstecs Bestreta 

Iniciatives Patrimonials, SA 0,00 1.182,82 200.000,00 0,00 

Fundació Paco Puerto 39.845,31 38.538,12 0,00 88.005,25 

Fundació Privada Pau i 804,46 17.878,92 0,00 0,00 

Fundació Cipriano Garcia 47.775,76 0,00 0,00 0,00 

CITE 5.946,55 0,00 0,00 0,00 

Fundació Paco Puerto fres pendents rebre 44.816,03 0,00 0,00 0,00 

Total saldos Vinculades 139.188,11 57.599,86 200.000,00 88.005,25 
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16.- Altra informació 

 

• Els membres del Secretariat i/o la Comissió Executiva en el cas de no haver Secretariat i/o en 

el supòsit d' exercir una responsabilitat concreta de la Comissió Executiva i amb l'objectiu d'evitar 

la confusió de tasques internes i la independència funcional, serà incompatible amb la condició 

d'assalariat per compte aliè del Sindicat en funcions tècniques, professionals, administratives i 

auxiliars. En els anteriors supòsits, per a exercir les funcions de direcció s'haurà de sol·licitar l' 

excedència oportuna per a l'exercici del càrrec sindical. 

 

• Els membres del Secretariat no tenen concedida cap bestreta ni crèdit per part de l'entitat. 

 

• No s'han contret en matèria de pensions i assegurances de vida obligacions respecte dels 

membres de l'actual òrgan de gestió. 

 

. Els honoraris professionals pels serveis prestats en relació a l’auditoria dels comptes anuals del 

exercici 2019 per part de MERIDIANA AUDITORES SLP són de 34.659,24 (IVA inclòs), i van ser 

de 34.659,24 en 2018. A més,  MERIDIANA AUDITORES SLP durant el 2018 i 2019  ha meritat 

15.295,25 (IVA inclòs)  euros per altres treballs de revisió. 
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La Comissió Executiva i la Direcció de Finances signa en prova de conformitat els presents 

comptes anuals en Barcelona a 31 de març de 2020 

 

 

 

 

Javier Pacheco Serradilla Andrés Querol 

SECRETARI GENERAL  SECRETARI D’ORGANITZACIÓ     

                                                                        

 

 

 

Montse Ros Calsina Jose Fernández González 

PORTAVEU, ORGANITZACIÓ I     DIRECTOR DE FINANCES                                 

            COMUNICACIÓ 

 
 

 

Ricard Bellera Kirchhoff Cristina Torre 
SECRETARI DE TREBALL I ECONOMIA SECRETÀRIA D'ACCIÓ SINDICAL 

 

 

 

Carlos del Barrio Dolors Llobet Maria 
SECRETARI DE POLÍTIQUES SECTORIALS SECRETÀRIA D’AFILIACIÓ, ESTUDIS I  

I SOSTENIBILITAT COORDINACIÓ DELS ORGANS DE 

DIRECCIÓ 

 

 

 

 

Toni Mora                                                          Michela Albarello  

SECRETARI DE POLITICA TERRITORIAL,                       SECRETÀRIA D’INTERNACIONAL   

ACCIÓ SOCIAL I MIGRACIONS                                 I COOPERACIÓ 

 

 

 
  

Alba Garcia Sánchez                                                         
DONES i POLITIQUES LGTBI 
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