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1. Normativa 
comptable 
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1. NORMATIVA COMPTABLE 
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RD 259/2008  
Fundacions i Associacions amb activitat 

principal a Catalunya, privades i amb 
consideració entitat pública s/SEC95 

RD 1491/2011 (normes adaptació) i Resolució ICAC 
26/03/2013 (PGC) 

Residual: Fundacions d’àmbit Estatal i Associacions  
d’Utilitat Pública i Fundacions Sector Públic Estatal 

Entitats 
mercantils RD 
1514/2007 i 

RD 
1515/2007 

últimes 
modificacions  
RD 602/2016 
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2. Principals 
diferències 
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2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 

Comptes anuals 

Entitats mercantils ENL estatals ENL catalanes 

Balanç Balanç Balanç 

Compte de Resultats Compte de Resultats** Compte de Resultats 

Memòria Memòria*** Memòria 

ECPN* ECPN 

EFE* EFE* 

* No s’inclou en els comptes anuals abreujats ni pimes 

** El compte de resultats inclou totes les variacions del patrimoni 

*** La memòria inclou l’EFE en el format normal 
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2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 

Entitats mercantils ENL estatals ENL catalanes 

Dimensió gran 

Total actiu > 4 milions d’euros > 4 milions d’euros > 2,850 milions d’euros 

Volum anual d’ingressos > 8 milions d’euros > 8 milions d’euros > 5,700 milions d’euros 

Nombre mitjà de personal > 50 persones > 50 persones > 50 persones 

Dimensió reduïda/micro 

Total actiu < 1 milió d’euros < 150 milers d’euros < 1 milió d’euros 

Volum anual d’ingressos < 2 milions d’euros < 150 milers d’euros < 2 milions d’euros 

Nombre mitjà de personal 10 5 10 

S’han de complir 2 condicions durant 2 exercicis consecutius 

Si l’entitat forma part d’un grup d’entitats, aquests límits s’han d’aplicar a la suma de les tres magnituds 

Volum anual d’ingressos Xifra negoci Ingressos de l’activitat 
pròpia i mercantil 

Igual que les estatals més ingressos 
per treball per a l’immobilitzat més 
subvencions de capital traspassades 
a explotació 
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Entitats mercantils ENL estatals ENL catalanes 

Arrendament financer 
Les quotes són despesa de 
l’exercici (excepte terrenys i 
immobles) 

= = 

Préstecs concedits i 
rebuts a interès zero o per 
sota mercat 

Cost amortitzat Import lliurat o rebut Cost amortitzat 

Deutes per ajudes 
concedides de l’activitat 

Valor actual Valor nominal Valor actual 

Impost sobre beneficis No es generen ni actius ni 
passius diferits 

= = 

2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 



  
 El PGC de les entitats no lucratives guarda molta similitud amb 

el PGC d’entitats mercantils, tot i que s’adapta la nomenclatura 
a les activitats de les ENL i es creen els comptes necessaris per 
reflectir-les.  
 

 L’adaptació del PGC a les ENL catalanes incloïa una nova norma 
de Registre i Valoració: 

 
 Béns del Patrimoni Històric: els recollits en la Llei Estatal 

16/1985 del patrimoni històric espanyol i la Llei 9/1993 del 
patrimoni cultural català. Són béns que no es poden reemplaçar 
i que no s’amortitzen, tot i que, en cas que sigui necessari, 
poden ser deteriorats.  
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2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 



  
 El PGC de les ENL d’àmbit estatal introdueix altres 

modificacions: 
 

 Criteri de valoració: Cost de reposició 
 

  Import actual pel qual s'hauria de pagar un actiu si 
 s'adquirís un actiu amb la mateixa capacitat o potencial 
 servei, menys, en el seu cas, l'amortització acumulada 
 calculada sobre la base del cost, de forma que reflecteixi el 
 funcionament, ús i gaudi ja efectuat de l'actiu, sense 
 perjudici de considerar també l'obsolescència tècnica que 
 pogués afectar-li. 
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2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 



  
Normes de Registre i Valoracions: 
 
a) Actius no generadors de fluxos d’efectiu: la seva rendibilitat no 

és econòmica sinó social, en benefici de la col·lectivitat 

• Immobilitzat material 

• Despeses I+D activables 

• Existències 
 

b) Crèdits i dèbits per a l’activitat pròpia: tot i el nou concepte, les 
normes de valoració són similars als instruments financers, 
préstecs/dèbits i partides a cobrar o pagar. 
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2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 



  
Normes de Registre i Valoracions: 
 
c) Ingressos i despeses de les entitats no lucratives 
 
 Es posa èmfasi en el reconeixement de les ajudes 

atorgades en el moment de la concessió, tot i que s’ha de 
tenir en compte el compliment dels requisits imposats, 
que pot comportar un diferiment en la imputació a 
resultats.  

  
 Així mateix es defineix el moment temporal del 

reconeixement de les quotes d’usuaris, dels ingressos 
procedents de promocions i patrocinis indicant la 
necessitat d’efectuar les oportunes periodificacions.  
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2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 



Normes de Registre i Valoracions: 
 
d) Subvencions donacions i llegats 
 

1. Cessions rebudes d’actius no monetaris i de serveis  
sense contraprestació  

2. Cessió d’ús d’un terreny i una construcció de forma gratuïta i 
temps determinat.  

3. Cessió de l’immoble de forma gratuïta per un període d’un 
any prorrogable per períodes iguals, o per temps indefinit. 

4. Serveis rebuts sense contraprestació.  
 

e) Fusions entre entitats no lucratives  
 
 Es realitzarà sempre a preu de cost; els honoraris d’advocats i 

assessors formaran part dels resultats de l’exercici.  
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2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 



Formulació dels comptes anuals: 

14 

Entitats mercantils ENL estatals ENL catalanes 

Termini de formulació i 
aprovació 

Formulació: 3 mesos 
posteriors al tancament 

Formulació i aprovació: 6 
mesos posteriors al 
tancament, excepte que els 
comptes s’hagin d’auditar; 
en aquest cas, la formulació 
s’haurà de fer en els 3 mesos 
posteriors al tancament 

Formulació i aprovació: 6 
mesos posteriors al 
tancament 

Aprovació: 6 mesos 
posteriors al tancament 

Han d’estar signades per tots 
els administradors; si en falta 
algun, se n’ha de deixar 
constància. 

Han d’estar signades per tots 
els administradors; si en falta 
algun, se n’ha de deixar 
constància. 

L’òrgan competent 
respon de la seva 
veracitat. 

Elevació a públic 
Dipòsit, en el termini d’un 
mes, al Registre Mercantil 

Dipòsit, en el termini de 10 
dies, en el Protectorat 

Dipòsit, en el termini de 
30 dies, en el Protectorat 

2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 



Estats financers 
 

La principal diferència, a excepció feta de la nomenclatura, recau 
en:  

a) El Compte de Resultats de les ENL d’àmbit estatal recull, a 
més a més de l’excedent de l’exercici, tots els moviments 
que afecten el Patrimoni Net de l’entitat, tal com veurem a 
continuació. 

b) La memòria de les ENL d’àmbit estatal recull en una de  les 
seves notes l’Estat de Fluxos d’Efectiu i obliga a separar en 
cadascun dels apartats dels diferents elements del balanç i 
el compte de resultats, els elements de la mateixa activitat 
i de l’activitat mercantil, si és que es realitza. 

c) Tots dos PGC d’ENL requereixen informació específica que 
afecta aquestes entitats i que després analitzarem amb 
més detall. 
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2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 



  
Compte de Resultats ENL estatals 
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.  

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)

 18. Impostos sobre beneficis

A.4) Variació de patrimoni net reconeguda en l'excedent de

l'exercici (A.3 + 18)

B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net.

1. Actius financers disponibles per a la venda.

2. Operacions de cobertura de fluxos d'efectiu.

3. Subvencions rebudes.

4. Donacions i llegats rebuts.

5. Guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos.

6. Efecte impositiu.

B.1) Variació de patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts

directament en el patrimoni net (1+2+3+4+5+6)

2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 
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.  

C) Reclassificacions en l'excedent de l'exercici.

1. Actius financers disponibles per a la venda.

2. Operacions de cobertura de fluxos d'efectiu.

3. Subvencions rebudes.

4. Donacions i llegats rebuts.

5. Efecte impositiu.

C.1) Variació de patrimoni net per reclassificacions en l'excedent de

l'exercici (1+2+3+4+5)

D) Variacions de patrimoni net per ingressos i despeses imputats

directament al patrimoni net (B.1 + C.1)

E) Ajustos per canvis de criteri

F) Ajustos per errors

G) Variacions en la dotació fundacional o fons social

H) Altres variacions

I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L'EXERCICI

(A.4+D+E+F+G+H)

2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 
  
Compte de Resultats ENL estatals 



  
Memòria 
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.  

Memòria normal Mercantil Memòria normal ENL Estatal Memòria normal ENL Catalanes

12. Beneficiaris-Creditors

13. Fons propis 13. Fons propis

19. Combinacions de negoci

30. Estat de fluxos d'efectiu

31. Inventari

27. Informació sobre ajornament de 

pagament a proveïdors

24. Activitat de l'entitat. Aplicació 

d'elements patrimonials a fins propis 

Despeses d'Administració

18. Aplicació d'elements patrimonials i 

d'ingressos a finalitats estatutàries

17. Transaccions amb pagaments basats 

en instruments de Capital

26. Informació sobre els drets 

d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

11. Usuaris i altres deutors de 

l'activitat pròpia

22. Fusions entre entitats no 

lucratives i combinacions de negocis

2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 



Nota 24 ENL 
estatals 
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.  

24.1 Activitat de l'entitat

A) Identificació i descripció detallada de l'activitat.

D) Recursos econòmics emprats a l'activitat.

Despeses e inveersions, reals i previstes

E) Objectius e indicadors de l'activiat 

II Recursos econòmics totals emprats per l'entitat (quadre específic).

A) Ingresos obtinguts

IV Convenis de col·laboració amb altres entitats

V. Desviacions entre pla d'actuació i accions realitzades. 

24.2 Aplicació d'elements patrimonials al fins propis 

24.3  Despeses d'administració

B) Recursos humans emprats. Nº hores anys, reals i previstes. 

S'identificarà el personal assalariat, amb contracte de servei i personal 

voluntari. 

C) Beneficiaris  o usuaris de l'activitat. Tipus i nombre real i previstos, 

diferenciat persones físiques i jurídiques.

B) Altres recursos ( crèdits obtinguts i altres obligacions financeres 

assumides) 

III Recursos econòmics obtinguts per l'entitat (quadres específics, en 

cadascun dels apartats) 

I Activitats realitzades per cada activitat que es realitzi (s'inclouen 

quadres específics per cadascun dels apartats)

2. PRINCIPALS DIFERÈNCIES 
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