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Aud ito res • Consult ores •A sesores Jurídico-Tributarios 

Als responsables de les entitats Grup d'Esplai El Castanyot, Centre d'Esplai Ausiàs 
March, Apadir, Esplai Comkedem, Disprat, Centre d'Esplai El Raconet, Esplai Giravolt, 
Centre d'Esplai Quirro Blau i Esplai la Barretina i al Patronat de la FUNDACIÓ 
CATALANA DE L'ESPLAI 

Benvolguts Senyors, 

Per la present, els informem que hem dut a terme una sèrie de treballs sobre els estats 
financers de les entitats que es relacionen al punt l de les notes adjuntes als efectes 
de verificar que no contenen errors materials i que les incorporacions d'aquests en els 
comptes anuals consolidats de la FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI no comportin 
reserves de cap tipus en la nostra opinió d'auditoria sobre els mateixos. 

Els mencionats estats financers es presenten de forma agrupada sota la denominació 

GRUP BAIX. 

Conforme a l'anterior, els procediments aplicats han estat els següents: 

• Avaluació dels riscos d'incorrecció material dels estats financers . 

• Realització de proves selectives (tals com circularitzacions , valoracions, etc.) 
que ens han permès obtenir evidència vàlida i fiable respecte a que: 

o Tots els ingressos i despeses de les entitats són reals i es reconeixen en 
el període en el que s'han meritat 

o Els actius inclosos en el balanç de situació existeixen, són de propietat 
de les entitats i estan correctament valorats. 

o Tots els passius s'han reconegut, són reals i estan valorats correctament . 

• Avaluació de la idoneïtat de les polítiques comptables utilitzades i de la 
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per les entitats . 

• Avaluació de la presentació dels estats financers en el seu conjunt. 
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Audi t ores • Consul tores • Asesore s J uríd ico-Tri butarios 

Com a resultat de l'aplicació dels procediments acordats indicats anteriorment, els 
informem que algunes de les entitats han efectuat durant els exercicis 2011 a 2014 
gratificacions econòmiques a voluntaris que col·laboren en les seves activitats, no 
subjectant-les a retenció a efectes d'I.R.P.F. en considerar que no correspon per la seva 
naturalesa i quantia . Els administradors consideren que les autoritats fiscals i laborals 
no diferiran d'aquesta interpretació . Les esmentades gratificacions econòmiques de 
l'exercici 2014 corresponen a les següents entitats : Grup d'Esplai El Castanyot, Centre 
d' Esplai Ausiàs March, Apadir, Esplai Comkedem, Disprat, Centre d' Esplai El Raconet i 
Esplai Giravolt. 

El treball realitzat no constitueix una actuació contemplada en la normativa reguladora 
de l'activitat d' auditoria vigent a Espanya, raó per la qual el mateix no és ni una 
auditoria ni una revisió feta d'acord amb Normes Tècniques d'Auditoria. En 
conseqüència, no expressem una opinió sobre la informació continguda en els estats 
financers agrupats adjunts ni sobre els comptes anuals individuals de cada entitat . 

Aquest escrit s'emet únicament per a la finalitat descrita al primer paràgraf i per a la 
seva informació i no pot ser utilitzat per a cap altre fi o ser distribuït a tercers, diferents 
dels responsables de cadascuna de les entitats, sense el nostre consentiment previ. No 
assumim cap responsabilitat en front a tercers diferents dels destinataris d'aquest 
informe . 

O V ASOCIADOS 

/
; 

l 

~ 
/ / no Urcera 
~h dir 

/ 

Barcelona, 20 de juliol de 2015 
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FEDERACIÓ CATALANA DE L' ESPLAI "GBYP BAIX " 

BAlANC DE SIJYACJÓ A 31 DE DESEMBRE DEL 2014 

ACTIU Notes de la 
memòria 

Al ACTIU NO CORRENT 
ll. Immoblltzat material 5 

2. Construccions 
4. Maauinària 
6. Mobiliari 
7. Eauips per a processaments d'informació 
9. Altre immobilitzat 

VI. Inversions financeres a lara termini. 
Bl ACTIU CORRENT 
11. Existències . 

6. Acomptes 
lli. Usuaris, patrocinadors l deutors de les activitats l altres comptes a 
cobrar 

l. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis. 10 
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades . 10 

3.1 Patrocinadors 10 
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiaues 

7.1 Administracions Públiaues deutores per subvencions 14.1 

IV . Inversions a empreses del grup l associades a curt termini . 10 

V. Inversions financeres a curt termlnL 10 
VII . Efectiu l altres actius liqulds equivalents . 

l. Tresoreria 10 
TOTAL ACTIU (A+ Bl 

PATRIMONI NET l PASSIU 
Notes de la 

memòria 

Al PATRIMONI NET íA - 1 + A-2 + A-3\ 
A-1) FONS PROPIS 12 

I. Fons dotacional o fons socials 
l. Fons dotacionals o fons socials 

lli. Reserves 
IV. Excedents exercicis anteriors 

l. Romanent 
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 

VI . Excedent de r exercici 3 
A-3) SUBVENCIONS , DONACIONS l LLEGATS REBUTS 5 

l. C:.,hvencions oficials de caoital 
Cl PASSIU CORRENT 
Ill. Deutes a curt termini 

3. Altres passius financers 11 
V. Creditors per activitats l altres comptes a pagar 

l. Proveïdors 
2. Proveïdors, entitats del grup i associades 
3. Credit ors varis 

3.1 Creditors varis per subvencions 
3.2 Altre s creditors 

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 
6. Altres deutes amb les Administracions Públiaues 11 

TOTAL PATRIMONI NET l PASSIU (A+ B + Cl 

31 - 12-14 31-12-13 

30.076 87 20.f;Q'i 61 
30.076 ,87 18.674 ,46 

8.210,73 9.237,03 
4.255,34 7. 76 1.42 

251,99 450,92 
2.099,56 1.086,51 

15.259,25 138,58 
2.02115 

190 .239 49 191.895 92 
1.200,00 800,28 
1.200 ,00 800,28 

109.200,45 17.818,67 

3.222,00 7.768,70 
25. 190,50 

-368 ,00 
81.155,95 10.049,97 
81.155,95 10.049,97 

500,00 25 .074,86 

3.563,59 
75.775,45 148.202,11 
75. 775 45 148.202 11 

220.316 36 212 .591 53 

31-12-14 31-12-13 

211.679 80 191 .867 7g 
125.300 ,1 5 187.402,38 
176.240 ,3 8 194 .807 , 99 
176.240,38 194.807,99 

4.905,59 5.040,07 
-25.4 15,44 -938,86 

736,56 
-25.415,44 -1.675.42 

-30.430,38 -11.506,82 
86 .379,65 4.465.41 
86.37Q ,;~ 4.465 41 

8.636 56 20.723,74 
459,62 5.433 , 25 
459,62 5.433,25 

8.176,94 15 .290 ,49 
851,64 1.482,53 

1.263,22 476,09 
2.159,60 12.067, 51 
-1.402,72 1.305,59 
3.562,32 10.761,92 
1.300,00 

2.602 48 1.264 36 
220 .316 36 212 .591 53 

s 



FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI "GRUP BAIX" 
COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DEL 2014 

l . Ingr essos per les activitats 
a) Vendes 
b l Prest acio ns de serve is 
c) Inç¡ressos reb ut s amb ca ràcte r periòdic 

Note s de la 
memòria 

d) Inqressos de promocio ns, patroci nadors i col·laborado rs 15 .6 
e) Subve ncions oficials a les activi t ats 13 
f) Donacio ns i altr es inqressos per a activitats 

g) Al tres subvencions, donacions, i llegats incoporats al result.de l'exer . 

2. Ajuts concedits i altres desp eses 
a) Ajut s concedits 15.2 
b) Despe ses col·la boracio n s per el càrrec de membre òrqan de qovem 15 .1 

5. Aprovisionaments 15.3 
a) Consum de béns destinats a les activitats 
b) Consum de primeres matèries i altres matèries co nsumibles 
c) Tr eballs realitzats pe r a altres entitats 

6 . Altres ingressos d e les activitats 
a l lnç¡ressos per arre ndame nts 
c) ln qresso s acce soris i altr es de qestió corren t 

7. Despeses de personal 15.4 
a) Sous, sa laris i assi milats 
b ) Càrreq ues socials 

8 . Altres despeses de l'explota ci ó 
a) Serveis exterio rs. 
b) T ribu ts 

9. Amortització de l ' immobilitzat 
10 . Subvencions, donacions i lleg a ts traspassats al resultat 5 
13. Altres resultats 15.5 

I RESULTAT D'EXPLOTACI 1+2+3+4 + 5 + 6 + 7+8 + 9+ 10+11 + 12+1 3 
14 . Ingressos financers 

a.2 ) En te rce rs 
b) De valo rs negociables i altres instru men ts finance rs 

b.2) En terce rs 
15 . Despeses financeres 

b Per deu t es amb t erce rs 

Il) RESULTAT FINANCER {14+15 + 16 + 17 + 18) 

W) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS {l+Il) 

31 - 12 - 14 3 1- 12 - 13 

3 65.582,06 361.510,11 
37 .549,54 

162.200 ,64 99.962 ,34 
57.327 , 68 6 1.695, 13 
31.041,29 40.665 ,5 8 
49 .041 , 96 48 .291,97 
65.970,49 73 .345 ,55 

- 31 .841 ,07 - 60 .544,60 
· 5. 183,00 - 888 ,46 

-26.658,07 -59.656,14 
- 5 4. 713,55 - 99 .411,83 

- 30.095 , 53 -30.696,59 
-3.820,4 1 - 16.232,83 

-20.797,6 1 -52.482, 4 1 
3 00,00 988,14 

688 , 14 
300,00 300,00 

- 120 .547,33 - 39 .416,87 
-89 .996 , 28 -29.3 59, 14 
-30 .551,05 - 10 .057,73 

- 185.342, 3 7 - 170 .484,21 
-185 .319,2 1 - 170.398,36 

-23, 16 -85,85 
- 6. 3 21,06 - 5. 3 68,91 
2 .232,71 2 .260,14 

101 78 - 1.43 0 29 
- 30.548 83 - 11.898 32 

118 ,45 409,06 
15, 03 

103,42 409,06 
103,42 409, 15 

- 17,56 
- 17 56 

118 45 3 91 50 

-30.430 38 -11.506 82 
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FEDERACIÓ CATALANA PE L'ESPLAI "GRUP BAIX" 

ESTAT PE CANVIS EN EL PATRIMONI NET A 31 PE DESEMBRE PEL 2014 

Bl ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Ex edents Subvencions, 
d 'exerc icis Exedent de donac ions i 

Fons Reserves anter io rs l'exer cici lleaats rebuts TOTAL 

A . SALDO FINAL DE L'ANY 2012 91.415 24 3.561.43 90 06 - 5.188 55 27 43 89 .905 61 

li. Aju sta ments 2012 Entrada Esplais Nous 37.914 ,43 32.296,55 33 .548,ll 6.698,12 110 .457,21 

li. Aiustaments oer errors 2012 5.040 07 550 00 5 .590 07 

B. SALDO AJUSTAT INICI ANY 2013 129 .329 67 8 .601 .50 32 .936 61 28.359 56 6.725 55 205.952 89 

l. Total ingr essos i de speses reconeguts Esplais Naus -13.941, 5 9 -13 .941,59 

l. Total ingr essos i despeses reconeguts 2.434,77 2.434,77 

li . Operacions de patr imoni net 
l. Augment de fons dotaciona ls/ fons .socials/fons especi als 77 . 154 ,08 -3.561,43 -33 .336,69 -38.015,80 2.240,16 
2 . (-) Reduccions de fons dotacionals l fons socials l especials -11.587 ,90 9.117,46 -2.470,44 
3 . Conversió de passi us financers en patrimoni net (condonació 
de deutes) 
4 . Altre.s aportacions 

Ill . A ltre .s variac ions de patrimoni net -87 86 -538 78 538 78 -2.260 14 -2 .348 00 

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2013 194.807 99 5.040 07 -938 86 -11.506 82 4.465 41 191 .867 79 

l. Aju st aments per canvis de criteri 550,00 -55 0,00 

li . Aju stame nts Sort ida Esplais 2013 -38 .819 ,83 l.022,07 - 37 .7 97,76 

li . Aiu staments oer errors 2013 6 .125 91 6 . 125 91 

D. SALDO AJUSTAT . INICI ANY 2014 155 .988 16 11 .715 98 - 938 86 - 11 .034 75 4 .465 41 160.195 94 
l. Total ingressos i despeses reconeguts Espla is Nous 
l. Total ingressos i despeses reconeguts -30 .430, 38 -30.430 ,38 
li . Ope rac ions de patr imoni net 

l. Aug ment de fons dotacionals / fons socials/ fons especials 20 .252,22 -7.95 1,85 24 .476, 5 8 36.776 ,9 5 
2. (-) Reduccions de fons dotacionals J fons socials l especi als l.14 1,46 -24.476 ,58 - 13 .44 1,8 3 -3 6.776 ,95 
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (con donació 
de deutes) 
4. Altres aportacions 

lli. Altres variac ions de patrimoni net 81.914 24 81.914 24 

E. SALDO FINAL ANY 2014 176 .240 38 4 .905 59 -25.415 44 - 30 .430 38 86.379 65 211.679 .80 

...... 



FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 
"GRUP BAIX" 

NOTES ALS ESTATS FINANCERS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2014 

1. ACTIVITAT DE L'ENTITAT 

Les entitats incloses en els estats financers agrupats de la FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI "GRUP 

BAIX" són les següents: 

NOM ADREÇA 

• Av. Pau Casals, nº 36 àtic 2ª, Sant Climent de 
• Centre d'Esplai El Quirra Blau 

Llobregat 

• Centre d' Esplai Ausiàs March • Sant Pere, nº 114, Gavà 

• Centre d' Esplai El Raconet • Camí de les Rovires, s/nº, Cervelló 

• Grup d'Espla i el Castanyot • Mossèn Cinto Verdaguer nº24, Sant Joan Despí 

• Esplai Giravolt • Santa Clara s/nº, Masquefa 

• Disprat - Assoc. Lleure Discap. El Prat • Dolors lbarruri, 45, El Prat de Llobregat 

• Esplai Comkedem • Avda . Cardenal i Barraquer, nº 45, Barcelona 

• Esplai La Barretina • Carrer Major, nº 43-46, Sant Boi de Llobregat 

• Apa dir • Carrer Maragall, nº7, Ripollet 

A 31 de desembre de 2013, es varen donar de baixa 3 entitats que durant l'exercici 2014 ja no formen 
part del perímetre d' agregació : Voltrera d'Abrera, Esplai el Trapella i Esplai Treu Banya. 

La data de tancament dels estats financers de tot es les entitats incloses en l'àmbit d'agrupació ha estat 
el 31 de desembre de 2014. 

La FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI "GRUP BAIX" d'acord amb la legislació vigent l'any 2014 no està 
obligada a presentar comptes anuals consolidats. Es presenten els estats financers agrupats de forma 
voluntària i simplement a efectes informatius . 

Per efectuar l' agrupat s'ha aplicat el mètode d' integració global, d'acord amb allò que disposa el Reial 
Decret 1815/91 de 20 de desembre sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2014 de totes les 
entitats, excepte per l'eliminació de la inversió - fons propis atès que per la forma jur ídica de les entitats 
no existeix en cap cas participació accionaria! per part de la FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI "GRUP 
BAIX" o de cap altra entitat, i excepte per l'eliminació de resultats, saldos i transaccions. 
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La vinculació de la FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI amb les diverses entitats incloses en l'àmbit 
d'agrupació és la següent: 

Les Entitats de la FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI "GRUP BAIX" són soc1es de la FEDERACIÓ 
CATALANA DE L' ESPLAI, tenen representació i participen a l'assemblea General i a la Junta Directiva, 
màxims òrgans de govern de la FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI. 

Les entitats de la FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI compreses en el grup FEDERACIÓ CATALANA DE 
L'ESPLAI "GRUP BAIX" són associacions sense afany de lucre amb personalitat jurídica pròpia i estan 
inscrites al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya. 

Les esmentades associacions que s'agrupen en el grup FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI "GRUP BAIX" 
són les de reduïda dimensió . 

La FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI té altres associacions de major dimensió que no s'inclouen en 
aquests estats financers agrupats. 

L'activitat de les entitats incloses en l'àmbit d'agrupació és la següent: 

Les esmentades associacions tenen com a finalitat social principal, l'educació d'infants i joves en el 
temps lliure, duent a terme i fomentant tot tipus d'activitats relacionades amb aquesta finalitat i 
d'altres , recollides en els seus estatuts. 

El col·lectiu de centres d'esplai són entitats educatives, que realitzen activitats integrals en el temps 
lliure dels infants i joves, i en cooperació amb la família i l'escola. 

Els centres d'esplai de la Federació comparteixen uns principis i valors humans comuns que orienten la 
seva acció educativa (utopia, solidaritat, iniciativa, felicitat), i els treballen a partir de quatre eixos 
metodològics bàsics (el medi, l'activitat, el grup i la persona). 

Els centres d'esplai de la Federació presten un servei públic des de la iniciativa social i sense afany de 
lucre. Són un espai de participació democràtica i de ciutadania ce-responsable. 

Els centres d'esplai de la Federació es defineixen per la vinculació i l'arrelament al seu medi més 
immediat . Ens proposem millorar la vida de l'entorn i, conjuntament amb d'altres realitats associatives, 
treballar per la cohesió social i la participació dels ciutadans, especialment dels infants i joves. La 
Federació valora i reforça l'organització dels centres d'esplai a partir del territori concret on s'insereix. 

Els centres d'esplai de la Federació són entitats molt polivalents on és possible realitzar moltes activitats 
diferents i trobar una gran diversitat de serveis amb el denominador comú de l'atenció als infants i joves 
del barri o població. Bàsicament hi ha quatre eixos d'activitat : les activitats amb els infants i joves, les 
activitats amb les famílies i els educadors, la gestió de serveis educatius i les activitats de participació 
ciutadana . 

Des del treball conjunt dels centres d'esplai es vol contribuir a la defensa dels drets dels infants de 
Catalunya i, al seu reconeixement social i el dret al joc i al temps lliure educatiu . 

En el compliment de les seves finalitats, les entitats han atorgat ajuts econòmics a entitats sense afany 
de lucre amb objectius similars i compatibles amb els de la pròpia associació. 

Les persones destinatàries de l'activitat de l'entitat són bàsicament infants i joves. 

9 



2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS ESTATS FINANCERS l NOTES 

a) Imatge fidel 

Els estats financers agrupats i notes adjunts s'han obtingut dels registres comptables de les entitat s 
agrupades (que es detallen a la nota 1), els estats financers de les quals han estat formulat s per la 
Junta Directiva de cada entitat i es presenten d'acord amb el Pla de Comptabilitat de les 
Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Reial Decret 259/2008, de 23 de desembre i pel Reial Decret 125/2010 de 14 de Setembre, de 
modificacions de l'esmentat Pla de forma que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i els resultats de l'entitat haguts durant l'exercici corresponent. 

Els estats financers agrupats adjunts, que han estat formulats en base a la informació aportada per 
cadascuna de les Entitats que composen el grup FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI "GRUP BAIX" 
se sotmetran a l'aprovació dels òrgans de govern corresponents, estimant-se que seran aprovats 
sense cap modificació. 

b) Principis comptables aplicats 

Per l'elaboració dels estats financers i notes adjunts s'han seguit principis comptables i normes de 
valoració generalment acceptats descrits en la nota 4. No existeix cap principi comptable obligatori 
que, essent significatiu el seu efecte en els estats financers adjunts, s'hagi deixat d'aplicar. 

c) Comparació de la informació 

Els estats financers i notes adjutns de la FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI "GRUP BAIX" es 
presenten en Euros i han estat elaborats d'acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i 
Associacions aprovat pel Reial Decret 259/2008, de 23 de desembre i pel Reial Decret 125/2010 de 14 
de Setembre, de modificacions de l'esmentat Pla. 

A efectes de l'obligació establerta en l'art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats de l' aplicació 
del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, els estats financers i notes adjunts 
corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014 es presenten amb xifres comparatives amb 
el 2013. 

d) Agrupació de partides 

Les diferents desagregacions de les diferents partides en relació amb el balanç de situació, del 
compte de resultats i l' estat de canvis en el patrimoni net es presenten en els diferents apartats de 
la present memòria . 

e) Elements recollits en diverses partides 

La informació referent a elements recollits en diferents partides del balanç es troba exposada en 
els diferents apartats de la memòria . 

f) Canvis en criteris comptables 

No s'ha procedit a cap canvi en els criteris comptables. 
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g) Correcció d'errors 

Durant l'exercici 2014 el Grup Baix ha fet ajustaments per correcció d' errors d'exercicis anteriors 
(6.125,91 EUR): 

Raconet 

Error pagam ent factura 2013 

Djsprat 

Ingr és sopar nadal 2013 

comkedem 

Beques estiu 2013 
Regularització saldo erroni caixeta efect iva 
Factura movistar 2013 
Regularització saldo erroni beques est iu 2012 

Barretina 

Regular ització saldo erroni caixeta efectiva 

~ 

Regularització inmobilitzat 2013 
Regularització amortizació inmobilitzat 20 13 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

Base de repartiment 

Excedent de l'exercici 2014 
Total base de repartiment= Total aplicació 

Aplicació 

Excedents negatius d'exercicis anteriors 
Total 

4. NORMES DE REGISTRE l VALORACIÓ 

3.500 ,00 

2.50 1,43 

1.184,00 
67 ,38 

41,45 
68,47 

100 

1.365,00 
199 06 

Import 

-30.430,38 
-30.430,38 

Import 

-30.430,38 
-30.430,38 

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Entitat en l'e laboració dels seus estats financers agrupats 
de l'exercici, han estat les següents: 

a) Immobilitzat material 

Els béns compresos en l' immobilitzat material es valoren pel seu preu d'adquisició. 
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a.l) Preu d'adquisició 

En el preu d'adquisició s'inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l'entrada en 
funcionament del bé. Els interessos meritats pel seu finançament, o per operacions de 
compra amb pagament ajornat, s'incorporen com valor addicional de l'element. 

a.2) Altres consideracions de valoració 

Forma part del valor de l'immobilitzat material l'estimació inicial del valor actual de les 
obligacions assumides derivades del desmantellament o retirament i altres associades a 
l'actiu esmentat. 

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la 
productivitat, capacitat o eficiència o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen 
com major cost dels mateixos, donant-se de baixa comptable tots els elements, si s'escau, 
substituïts . 

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de l'exercici en 
què s'incorren. 

No es presenta cap circumstància que hagi dut a qualificar com indefinida la vida útil d'algun dels 
seus elements. 

a.3) Deteriorament de valor de l'immobilitzat material 

L'amortització es realitza mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció de la vida útil dels 
actius. 

Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no d'indicis de què algun 
element de l"immobilitzat material, o, si escau, alguna unitat generadora d'efectiu puguin estar 
deteriorats. Aquests càlculs s'efectuen d'una manera individualitzada element per element, o, en 
cas de no poder, a través de la unitat generadora d'actiu a la qual pertanyi l'actiu. 

La determinació de l' import deteriorat s'efectua determinant el valor recuperable de l'actiu, sent 
aquest el major existent entre el valor raonable de l'actiu, detraient-ne les despeses de venda, i el 
valor en ús del mateix. 

Les correccions valoratives per deteriorament, si escau, es reconeixen com una despesa en el 
compte de resultats, i les reversions de les mateixes, en cas que les circumstàncies del 
deteriorament haguessin deixat d'existir, es reconeixen, igualment com un ingrés en el compte 
de resultats, i s'efectua fins al límit del deteriorament prèviament reconegut. 

b) Instruments financers 

Com a regla general, la valoració inicial dels actius i passius financers de l'Entitat s'efectua al valor 
raonable dels mateixos el que equival, excepte evidència en contrari , al valor raonable de la 
contraprestació lliurada. 

De la mateixa manera, en el cas d'actius o passius financers no classificats sota la categoria de valorats 
a valor raonable amb efecte a resultats, els costos de la transacció directament atribuibles a l'operació 
s'ajusten a l'import dels actius i passius esmentats o s'imputen directament al compte de resultats. 
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Per a la valoració posterior s'estableixen diferents criteris de valoració depenent de la categoria de 
l'actiu o passiu. 

Els crèdits amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor nominal es 
continuen valorant per aquest import, excepte les correccions per deteriorament que poguessin 
sofrir . 

b.1) Criteris per a la qualificació i valoració, i ingressos i despeses procedents de les diferents 
categories d'instruments financers 

En cas d'existir, l'Entitat valora els seus actius financers segons diverses categories, de la 
següent manera: 

• Préstecs i partides a cobrar : 

Excepte si és aplicable el que disposa la categoria d'Actius financers mantinguts per a 
negociar i el que es disposa en Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el 
compte de resultats, corresponen a crèdits comercials, o crèdits no comercials, que no 
sent instruments de patrimoni ni derivats, corresponen a actius els cobraments dels quals 
són de quantia determinada i determinable i que no es negocien en un mercat actiu. 

La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen, s'efectua 
al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el mètode de tipus 
d'interès efectiu . 

• Inversions mantingudes fins al venciment: 

Corresponen a valors representatius de deute amb data de venciment fixa, o bé actius els 
cobraments dels quals siguin de quantia determinada o determinable, que es negociïn en 
un mercat actiu, i que l'Entitat té intenció efectiva i capacitat de conservar-los fins al seu 
venciment . 

La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen, s'efectua 
al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el mètode de tipus 
d'interès efectiu . 

• Dèbits i partides a pagar: 

Excepte si és aplicable el que es disposa per la categoria de passius reconeguts com 
Passius financers mantinguts per a negociar i Altres passius a valor raonable amb canvi en 
el compte de resultats, es recullen en aquesta categoria els dèbits per operacions 
comercials, o aquells dèbits per operacions no comercials, que no corresponguin a 
instruments derivats. 

Els dèbits per operacions comercials amb venciment inferior a un any, i que es valorin 
inicialment al seu valor nominal es continuen valorant per aquest import . Igualment, els 
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import de les quals s'espera 
liquidar a curt termini es valoren pel seu valor nominal , per ser l'actualització de fluxos 
d'efectiu poc significativa. 
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La valoració posterior d'aquest tipus de passius s'efectua al cost amortitzat, 
comptabilitzant els interessos meritats en el compte de resultats aplicant el mètode 
d'interès efectiu. 

b.2) Naturalesa dels actius i passius financers designats inicialment com a valor raonable amb 
canvis en el compte de resultats 

Els estats financers agrupats adjunts de l'exercici no presenten cap concepte assignable a 
aquesta categoria de valoració. 

b.3) Criteris de determinació del deteriorament, correcció de valor, reversió i baixa 

Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no d'indicis de que 
algun element dels actius considerats dins les categories de Préstecs i partides a cobrar, 
Inversions mantingudes fins al seu venciment i Inversions en el patrimoni d'empreses del 
grup, multigrup i associades presentin indicis de deteriorament . 

A aquest efecte es considera que existeix deteriorament sempre que el valor en llibres sigui 
superior al valor actual dels fluxos d'efectiu que s'estimen que es generaran, descomptats al 
tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 

Les correccions valoratives s'imputen com una despesa en el compte de resultats, i la seva 
corresponent reversió, en cas que les circumstàncies que van motivar el deteriorament 
hagin desaparegut, es consideren, fins al límit de la deteriorament original, com un ingrés 
en el compte de resultats . 

En el cas d'Inversions mantingudes fins al seu venciment la determinació de l'import de 
correcció per deteriorament es determina en funció del valor de mercat dels actius, si 
aquesta informació és més fiable que l'obtinguda a través del descompte dels fluxos de 
caixa comentada anteriorment. 

La determinació i quantificació del deteriorament en el cas dels actius financers classificats 
sota la categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua mitjançant l'anàlisi detallada de 
l'antiguitat dels mateixos, i mitjançant qualsevol altra informació disponible que permeti 
conèixer la possible insolvència del deutor, comptabilitzant la corresponent provisió 
específica. 

b.4) Criteris de baixa d'actius i passius financers 

Per a la determinació del moment de baixa dels actius l'Entitat té en compte la realitat 
econòmica de l'operació, i no només la seva forma jurídica o la denominació dels 
contractes. 

A aquest efecte l'Entitat entén com moment de baixa dels actius aquell en què expirin o 
hagin estat cedits els drets contractuals sobre els fluxos de caixa de l'efectiu de l'actiu 
financer, de manera que s'hagin transfer it substancialment els riscos i beneficis inherents a 
la propietat del mateix. 

La diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, 
considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor en 
llibres de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi reconegut directament 
en el patr imoni net, determ ina el guany o la pèrdua sorgida en donar de baixa aquest actiu, i 
formarà part del resultat de l'exercici en què aquesta es produeix. 
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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 inclosos els costos de transacció atribuïbles i en 
la qual es recull també qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es 
reconeix en el compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc. 

Els saldos de deutors i efectes comercials a cobrar inclouen, si existeix, els efectes 
descomptats pendents de venciment, figurant aquests, si escau, pel mateix import com 
deutes amb entitats de crèdit. 

Les despeses relatives al descompte d'efectes, si existeixen, es reconeixen en el compte de 
resultats quan s'incorren, i no es difereixen al llarg del període de venciment dels respectius 
efectes a causa de l'escassa repercussió que tal diferiment tindria en la determinació dels 
resultats de cada exercici. 

Idèntic criteri se segueix en el cas d'operacions de factoring amb recurs, o en aquelles 
operacions de venda d'actius financers amb pacte de recompra a un preu fix o a un preu de 
venda més un interès, i aquelles titulacions d'actius financers en les quals l'Entitat retingui 
finançaments subordinats o un altre tipus de garanties que absorbeixin substancialment 
totes les pèrdues esperades. 

c) Impost sobre beneficis 

A efectes de la seva tributació a l'Impost de Societats, es tracta d'una "entitat parcialment exempta" 
prevista al capítol XV del títol VIII de la llei 43/1995, de 27 de desembre. 

d) Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen segons el criteri del meritament, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en què es 
produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 

d.1) Ingressos per prestacions de serveis 

Els ingressos ordinaris derivats de la prestació de serveis es reconeixen considerant el grau 
de realització de la prestació a la data de tancament quan el resultat de la mateixa pot ser 
estimat amb fiabilitat. Aquesta circumstància es produeix quan l'import dels ingressos; el 
grau de realització; els costos ja incorreguts; i els pendents d'incórrer poden ser valorats 
amb fiabilitat i fos probable que es rebessin els beneficis econòmics derivats de la prestació 
del servei. 

d.2) Despeses 

Les despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del 
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'elles. 
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e) Subvencions. donacions i llegats 

Les subvencions oficials d'Administracions Públiques es reconeixen quan existeix una seguretat 
raonable del compliment de les condicions associades a la seva concessió i al cobrament de les 
mateixes. 

Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents 

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, ambdós valors referenciats al moment del seu reconeixement. 

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

Criteris d'imputació a resultats: 

a) Quan es concedeixin per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar el dèficit 
d'explotació: s'imputaran com ingressos de l'exercici en el qual es concedeixin, tret que es 
destinin a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas s'imputaran en 
aquests exercicis. 

b} Quan es concedeixin per a finançar despeses específiques: s'imputaran com ingressos en 
el mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estiguin finançant. 

c) Quan es concedeixin per a adquirir actius o cancel·lar passius: 

Actius de l'immobilitzat intangible , material i inversions immobiliàries: s'imputen 
com ingrés de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en 
aquest període per als citats elements. 
Existències que no s'obtinguin com a conseqüència d'un rappel comercial: s'imputen 
com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva alienació, correcció 
valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
Actius financers: s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva 
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç. 
Cancel·lació de deutes: s'imputen com ingressos de l'exercici en què es produeixi la 
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. 

d) Els imports monetaris que es rebin sense assignació a una finalitat específica s'imputen 
com ingressos de l'exercici en què es reconeguin. 
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S. IMMOBILITZAT MATERIAL 

Terrenys i Instal.lacion 
Altres 

Altre Equips per 
instal.lacio Estat de moviments de les immobilitzacions materials construcci s tècniques i 

ns i 
immobilitzat el procés 

ons maquinària 
mobiliari 

material informació 

A) IMPORT {BRUT) A L'INICI DE L'EXERCICI 2014 20.446,12 16.40 5,70 12.545 ,34 3.212,96 10 .2 17,65 
A) IMPORT (BRUT) A L'INICI DE L'EXERCICI 2014 ESPLAIS BAIXA -5 .131 ,60 -3 .843,69 

A) TOTAL IMPORT (BRUT) A L'INICI DE L'EXERCICI 2014 20 .446,12 16.405 ,70 7.4 13,74 3.212,96 6.373,96 
( +) Entrades 105 ,9 5 15 .932,4 6 2.028,95 
( + ) Augment per transferències o traspasos a altres comptes 

(-) Sortides i baixes 

( - ) Disminució per transfer ènc ia o traspàs a altre s com pt es 

B} IMPORT ( BRUT} AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2014 20.446,12 16 .511,65 7.413,74 19 .145,42 8.402,91 
C) AMORTITZACIÓ ACUM. A L'INI CI DE L'EXERCICI 2014 11. 209,09 8.644 ,28 12.09 4,42 3.074,38 9 .131,14 
C) AMORTITZACIÓ ACUM. A L'INICI DE L'EXERCICI 2014 ESPLAIS BAIXA -4.986,77 -3 .843,69 

C) TOTAL AMORTITZACIÓ ACUM. A L'INICI DE L'EXEROCI 2014 11. 209,09 8.644,28 7. 107, 65 3.074,38 5.287,45 
{+ ) Dotacions 1.026 ,3 0 3.6 12,03 54 , 10 811 , 79 1.01 5,9 0 
( +) Augments 

(+ - ) Ajustaments a les amortitzacions d'e xerci c is anteriors. 

( - ) Reduc cions per bai xes. 

( - ) Reduc cions per sortides i transferènc ies 

D) AMORTITZACIÓ ACUM . AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2014 12.235,39 12 .25 6,3 1 7.161 ,75 3 .886,17 6 .303,35 
E) PROVISIONS A L'INIO DE L'EXERCICI 2014 

{ + ) Dotació de provisions 

{-) Aplicació i baixa de pro visions 

F) PROVISIONS AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2014 

IMMOBILITZAT NET AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2014 8 .21 0,73 4.255,34 251,99 15.259,25 2 .099,56 

!Detall dels coeficients d'amortització utilitzats l 10,00 % 1 25,00%1 10 - 20% 110 - 20 • 33%1 25% 1 

.... 
-.J 

Total 

62.827,77 

-8.975,29 

53.852,48 

18 .067,36 

71.919,84 

44.153,31 
- 8.830,46 

35.322,85 

6.52 0,12 

41.842,97 

30.076,87 



Les subvencions de capital es detall en en el següent quadre : 

Saldo a Imputació Saldo a 
Entitat concedent 31/12/13 a resultat Entrades 31/12/14 
Estat Central MTAS COMKEDEM 4.465,41 2.232,71 0,00 2.232,70 
SUBV. La Caixa DISPRAT O 00 750 ,00 15.000,00 14.250,00 
SUBV. Ajuntam . Del Prat DISPRAT 0,00 0,00 69.896,95 69 .896,95 
TOTAL 4.465,41 2.982,71 84.896,95 86.379,65 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

L'Entitat no incorpora al seu actiu cap bé d'inversions immobili àr ies. 

7. BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 

L'Entitat no incorpora al seu actiu cap bé de patrimoni cultural. 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

L'Entitat no incorpora al seu actiu cap bé d'immobilitzat intangible . 

9. ARRENDAMENTS l ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

L'Entitat no incorpora al seu actiu arrendament s ni altres oper acions de naturalesa simila r. 

10. ACTIUS FINANCERS 

Els actius financers segons el seu venciment, es detallen en els següent quadre : 

Instruments rman ce rs a 
curt termini 

Crèdits, derivats 
i altres Total 

Classes de cateaories 2014 2013 2014 2013 
Préstecs í altres 

comptes a cobrar 
ESPLAIS BAIXA 46.632 93 O 00 46 .632.93 

Préstecs í altres 
comptes a cobrar 

190 .239 49 145.262 99 190.239 49 145.262,99 

Total 190.239,49 191.895,92 190 . 239 ,4 9 191 .895,92 
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Els matei xos actiu s segons la seva naturale sa són : 

Saldo 
Esplais 

Saldo a Saldo a Baixa Saldo Total 
31/12/14 31/12/13 31/12/13 a 31/12/13 

Av anca ments oro v eïdo rs 1. 2 00 00 800.28 800 28 
Usuaris i deutors de l'act iv itat 3.222 00 7 .768 .70 7.768 70 
Deutors , entitats del grup, associades i 
altres oarts vinculades 2 5 .190 so 
Patrocinadors -368 00 
AAPP deutors oer subven cions 81.155 95 10.049.97 - 0 .03 10.050 00 
Partides a cobrar 110.400,45 18.618,95 -0,03 18.618,98 

Altres actius financers 500,00 25.074,86 25.074,86 
¡ l 

Inversions financeres a curt termini 3.563.59 
l l 

Efectiu i altres actius liauids 75.775,45 148.202,11 46.632,96 101.569.15 
l 

TOTAL ACTIUS FINANCERS 190.239.49 191.895.92 46.632.93 145.262.99 

El detall dels usuari s i altres deutors durant el 2014 han estat : 

Saldo a Saldo a 
Classes de cateaories Es oia is 31/12/13 Cobraments Entrades 31/12/14 
Usuaris deutors per activitats COMKEDEM 0,00 18.573,94 18.573,94 0,00 

Usua ris deutors per activitats GIRAVOLT 0,00 47.854,73 47 .854,73 0,00 
Usuaris deutors per activitats MAMUT 0,00 150,00 2. 187,00 2.037,00 
Aj untament de Cervellò RACONET 0,00 1.628,73 1.628,73 0,00 

Ajuntament de Gavà MAMUT 0,00 1.455,00 2.040,00 585,00 
Fundació ADECCO CASTANYOT 0,00 250,00 250,00 0,00 
Obra social la Caixa COMKEDEM 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 
Progress, SI DISPRAT 0,00 1.340,00 1.340,00 0,00 

Fundació Barnola COMKEDEM 520,00 2 .920,00 3.000,00 600,00 
Fund. Privada Johan Cruyff COMKEDEM 2.250,00 6.000,00 3.750,00 0,00 
FCEDF COMKEDEM 2.444,56 2.444,56 0,00 0,00 
Oro na COMKEDEM 2.554,14 2.554,14 0,00 0,00 
Ass. Fibromialgia MAMUT 0,00 240 ,00 240,00 0,00 
Fundació Telefònica DISPRAT 0,00 23 .000,00 23 .000,00 0,00 

Caixabank DISPRAT 0,00 15 .000,00 15.000,00 0,00 
Ass. Catalana Síndrome de Rett DISPRAT 0,00 2.501,43 2.501 ,4 3 0,00 

Altres clients MAMUT 3.330,75 3.330,75 

Altres clients COMKEDEM 2.812,50 2.812,50 
Altres clients CASTANYOT 2 .56 2,50 2 .562,50 
Altres clients GIRAVOLT 459,7 5 459,75 
Altres clien ts RAC O NET 10 .537 , 50 10 .537,50 
Altres clien ts DISPRAT 5.487,50 5.487,50 
Altre s patrocinadors COMKEDEM 2.927,75 2.927,75 0,00 
Altres patrocinadors GIRAVOLT 2.350,00 2.350,00 0,00 
Altres patrocinadors BARRETINA 2.927,75 2 .927 , 75 0,00 

Altres patrocinadors DISPRAT 2.927,75 2 .559,75 - 368,00 

Altres patrocinadors APADIR 2.927,75 2 .927,75 0,00 
Altres patrocinado rs QUIRRO 2.927,75 2 .927 ,75 0,00 
Altres patrocinador s MAMUT 2.927,75 2.927,75 0,00 
Altres patrocinadors CASTANYOT 4.505,50 4 .505,50 0,00 

Altres patrocinadors RAC ON ET 2.927,75 2 .927,75 0,00 
TOTAL 7.768,70 155.762,28 176.038,08 28 .044,50 
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11. PASSIUS FINANCERS 

Els passius fi nancers segon s el seu venciment són els següent s: 

Curt te rmini 
Der ivats 

Classes de i altres 
categories 2014 2013 

Dèbits i altres 
comp tes a pagar 
ESPLAIS BAIXA 8.980 00 

Dèbit s i altres 
comet es a oaaar 8.636,56 11.743,74 

Total 8.636,56 20 .723,74 

El detall dels passius fi nancers per natu ra lesa és el següent : 

.:::tdHIO 11::.p1a1s 
Saldo a baixa Saldo total 

Saldo a 31/12/14 31/12/13 31/12/13 a 31/12/13 
Deutes a C/T 4 59 62 5.433 25 5 .433,25 
Proveïdors i alt res comote s a oaqar 5 .574 4 6 14. 026 13 8 .980.00 5 .046,13 
Deutes amb les AAPP 2.602,48 1.264 .3 6 1.26 4 ,36 
Altres comptes a pagar 8.636,56 20.723,74 8.980,00 11 .743,74 

12. FONS PROPIS 

Els movi ment s du rant l' exercici de les part ides del balanç inclo ses en aqu est a agrup ació són els 

següen t s: 

SALDO A 
Mov iments 

MOVIMENTS SALDO A 
COMPTE • CONCEPTE 

31/12/13 
ESPLAIS 

ESPLAIS 31/12/14 
BAIXA 

Fons Social o Fundacional 194 .807,99 -38 .819,83 20.252,22 176.240 ,38 

Resultats negatius ex. anter iors -938,86 -550,00 -23 .926 ,58 -25.415,44 

Pèrdues i Guanys 2013 -11.506 ,82 1.022,07 10.484 ,75 0,00 

Reserves per errors o canvis de criteri 5.040,07 550,00 -684,48 4.905,59 

Pèrdues i Guanys 2014 -30.430 ,38 -30.430,38 

TOTAL FONS PROPIS 187 .402,38 - 37 .797,76 -24 .304,47 125 .300,15 
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13. SUBVENCIONS, DONACIONS l LLEGATS 

Les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats es compleixen d'acord amb les dates i 
forma prevista per les entitats concedits . 

Els saldos de balanç segons l'organisme concedent, són els següents: 

Saldo a Cobrament Saldo a 
Entitat concedent Esplai 31/12/13 s Entrades 31/12/14 
Ajuntament de Rioollet APA DIR 2.100 00 4 .200,00 2.100 00 O 00 
Ajuntament de Sant Boi de LL. BARRETINA 400 00 800 00 800 00 400 00 
Ajuntament de Sant Joan Desoí CASTANYOT 1.100 00 10.686,20 10.686 20 1.100 00 
Generalitat-icass COMKEDEM 2 .525 00 2.312,50 O 00 212 so 
Ajuntament de Barcelona COMKEDEM O 00 5.400,00 5.400 00 O 00 
Ajuntament del Prat DISPRAT 2.800 00 13 .087,80 84.409 95 74.122 15 
Ajuntament de Masquefa GIRAVOLT O 00 10 .366,56 14 .604 76 4.238 20 
Ajuntament de Gavà MAMUT 1.125 00 4 .735.44 4 .500 00 889 56 
Ajuntament de St. Climent El QUIRRO BLAU O 00 400,00 400 00 O 00 
Aiuntament de Cervelló RACONET O 00 3.300,00 3 .493,54 193 ,54 

TOTAL 10.050.00 55.288 50 126.394.45 81.155.95 

Els imports imputats a resultat són els següents: 

Entitat concedent Esplai Meritament 2014 
Aiuntament de Rioollet APADIR 2.100 00 
Aiuntament de Sant Boi de LL. BARRETINA 800 00 
Ajuntament de Sant Joan Despí CASTANYOT 10.686 20 
Aiuntament de Barcelona COMKEDEM 5.400 00 
Aiuntament del Prat DISPRAT 14.513 00 
Ajuntament de Masquefa GIRAVOLT 7.959 22 
Subvenció FORCEM GIRAVOLT 420 00 
Ajuntament de Gavà MAMUT 4.500 00 
Subvenció FORCEM MAMUT 420 00 
Aiuntament de St. Climent EL QUIRRO BLAU 400 00 
Aiuntament de Cervelló RACONET 1.843 54 

TOTAL 49 .041 96 

Les subvencions concedides han estat destinades a l'acompliment de les finalitats fundacionals, és a dir, 
l'educació d'infants i joves en el temps lliure així com el desenvolupament d'aquelles activitats que hi 
estan relacionades. 

La relació dels donatius que han rebut les entitats durant l'exercici 2014 han estat els següents : 

Meritament 
Entitat concedent Esplai 2014 
subv . Johan cruiff 2014 COMKEDEM 3. 750 00 
obra social la caixa COMKEDEM 2.500,00 
Fundació orivada barnola COMKEDEM 3.000 00 
Donatiu Loteria COMKEDEM 1.612 50 
Donatius diversos COMKEDEM 2.994,30 
Telefonica DISPRAT 23.000 00 
Crema Natura DISPRAT 410,00 
Donatius diversos DISPRAT 3.462.38 
Donatius diversos CASTANYOT 4.505 ,50 
Donatius diversos EL QUIRRO BLAU 2.959 25 
Donatius diversos MAMUT 3.077,75 
Donatius diversos GIRAVOLT 2.830,00 
Donatius diversos BARRETINA 2.927.75 
Donatius diversos RACONET 2.927,75 
Donatius diversos APADIR 6.013,31 

TOTAL 65.970 49 
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14. SITUACIÓ FISCAL 

En relació a altres tributs la relació amb Hisenda Pública és la següent : 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEUTORA 

31 .1 2.14 31.12.13 

Administració Pública deutora per subvencions 81.155,95 10.049,9 7 

TOTAL 81.155,95 10.049,97 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CREDITORES 

31.12.14 31.12.13 

Hisenda Pública, creditora per I.R.P.F. 614,93 818,24 
Organismes de la Seguretat Social, creditors 1.987,55 446,12 

TOTAL 2.602,48 1.264,36 

15. INGRESSOS l DESPESES 

15.1 L'Entitat no ha incorregut en despeses derivades del funcionament de l'òrgan de govern de 
l'entitat . 

Ha tingut despeses per valor de 26.658,07 EUR en concepte de col·laboracion s. 

15.2 Els ajuts econòmics concedits han estat els següents: 

);,, Esplai Disprat : Ajut individual (EUR 160), ajut projecte TEACH (EUR 5.000) i Ajut Fundació 
Bluespace (EUR 11) 

);,, Esplai Apadir : Ajut Teaming (EUR 12) 

15.3 A la partida 5 del compte de resultats, "Aprovisionament s" els imports corresponen a béns 
dest inats a les activitats (EUR 30.095,53), consum de primeres matèries i altres matèrie s 
consumibles (EUR 3.820,41) i a Treballs Realitzats per altres entitats (EUR 20.797,61). 
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15.4 Les despeses de personal es detallen en el següent quadre: 

2014 2013 

Sous i salaris 89 .996 28 28 .929 31 

Seg.Social a càrrec de l'entitat 29.097 67 9 .557 73 

Indemnitzacions 429 83 

Formació 1.453,38 500 00 

TOTAL DESPESES DE PERSONAL 120.547 33 39 .416 .87 

15.5 Els resultat s inclosos a la partida "Altres resultats" es detallen en el següent quadre : 

2014 2013 

Regularització - Mamut 2,43 345,00 
Regularització - Castanyot 0,04 224,52 
Regularització - Giravolt 10,01 798,03 
Regularització - Barretina 0, 15 
Regularització - Disprat 0,17 
Regularització - Comkedem 64,09 

Despeses Excepcionals 12.80 1.431,64 

Regularització - Trapella 0,63 
Regularització - Comkedem 0,46 
Regularitzaci ó - Mamut 44,07 
Regular ització - Castanyot 25,10 
Regularització - Disprat 35,89 0,10 
Regularització - Apadir 9,06 
Regularització - Barretina 0,62 

Ingressos Excepcionals 114,58 1,35 

!ALTRES RESULTATS 101,78! -1 .430,29! 

15.6 Ingressos de promoci ons, patrocinadors o col·laboradors : 

L'entitat ha obtingut els següents ingressos: 

2014 2013 

TREU BANYA 207,50 
TRAPELLA 2. 589 ,50 
MAMUT 100,00 
GIRAVOLT 6 .630,13 
BARRETINA 1.979,00 907,00 
DISPRAT 17 .550,00 21.100,00 
APADIR 3.630,00 1.044,00 
COMKEDEM 4 .278, 00 4.435,00 
CASTANYOT 3.604 29 3.652 45 

!Total 31.041,29! 40.665,SS! 
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16. PROVISIONS l CONTINGÈNCIES 

L'entitat no té saldos ni moviments en aquestes partides. 

17. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No existeixen fets posterio rs al tancament que siguin significatius. 

18. ALTRA INFORMACIÓ 

Distribució per categories i sexes del nombre mitjà de persones ocupades a jornada completa: 

Exercici 2014: 

Categoria ' ffom. _,J ·' : Dones; ,, TOTALS 
CAP DE DEPARTAMENT 0,390 O 390 
COORDINADOR/A ACTIV. 0,570 0,120 0,690 
COORDINADOR/A PROJ.PED. O 020 O 020 
DIRECTOR/A 0,350 0,100 O 450 
EMPLEAT/A NETEJA O 010 0,010 
INFORMADOR/A 0,110 O 110 
MONITOR/A 1,550 0,930 2,480 
TALLERISTA O 050 0.020 O 070 
TOTAL 2,540 1,680 4,220 

Exercici 2013 : 

Categoria Homa Done9 TOT.ALS 
Director/a O 267 O 355 O 622 
Monitor/a O 896 O 164 l 060 
Talleristes 0,004 0,004 
Coordinador/a 0,053 0,053 

TOTAL 1,220 0,519 1,739 

19. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

INGRESSOS DESPESES RESULTAT 
Activitats de l'esplai Raconet 19.513,97 14.554,27 4.959,70 
Activitats de l'esplai Mamut 44 .016,78 42.961 62 1.055 16 
Activitats de l'esplai Quirra Blau 4.634,25 5 .515,27 -881,02 
Actvitiats de l'esplai Castanyot 63 .068,09 76 .383 29 - 13 .31 5,20 
Activitats de l'esolai Giravolt 60.985.96 46.186 71 14 .799 25 
Activitats de l'esplai Disprat 102.076,80 121.903 ,02 -19 .826 ,22 
Activitats de l'esplai Comkedem 46 .8 02 83 69.501 80 -22.698,97 
Activitats de l'esplai La Barretina 14.771.75 13.882 87 888.88 
Activitats de l'espla i Apadir 12.477 37 7.889 33 4 .588 .04 
TOTAL GRUP BAIX 368 .347,80 398 .778,18 -30 .430,38 

El Prat de Llobregat, 30 de març de 2015 
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