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“ASPECTES PRÀCTICS EN LA MEMÒRIA FINANCERA DEL 
ESTATS DE COMPTES ESFL” 

• Normativa fundacions i associacions Espanya: 

1. R.D. 1491/2011, normes d’ adaptació del PGC 
a les ESFL i normes d’ elaboració del pla d’ 
actuació. 

2. Text refós del PCESFL 2013 – PCPMESFL 2013 
(resolució ICAC 26 de Març 2013). 
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“ASPECTES PRÀCTICS EN LA MEMÒRIA FINANCERA DEL 
ESTATS DE COMPTES ESFL” 

• Normativa fundacions i associacions d’ utilitat 
pública a Catalunya: 

1. Decret 259/2008 Pla de Comptabilitat de 
fundacions i associacions. 

2. Decret 125/2010 modificacions. 
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Conceptes davant la informació econòmica-financera de les 
Entitats sense Afany de Lucre (ESFL) 

 Finalitat no lucrativa, pot existir finalitat lucrativa amb 
condicions. 

 Interès general o per persones associades. 

 Utilitat Pública: de les fundacions o per declaració en 
les associacions. 

 Finalitats fundacionals o associatives: valors i missió. 

 Òrgans de govern: Junta o Patronat. 

 Òrgans de control: Assemblea o Patronat. 

 Ingressos/Volum d’ activitats/Excedents. 

 Rendició de comptes. (no hi ha registre públic). 

msagarra@economistes.com 4 



Obligacions de la informació econòmica-financera de les 
Entitats sense Afany de Lucre (ESFL) 

• La informació financera d’ ESFL té com objectius 
permetre analitzar el grau de compliment dels fins 
previstos i el grau d’ eficiència en el us de recursos 
utilitzats en les activitats de les entitats. 

• Els estats financers compren: El balanç, el compte de 
resultats i la memòria. Aquest a més poden ser 
ampliats amb el pla d’ actuació trianual i pla d’ accions 
anual. (normativa catalana Estat canvis en el patrimoni 
net i estat de fluxos efectiu) 
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ESTATS FINANCERS de les Entitats sense Afany de Lucre (ESFL) 

Límits CC AA  (abreujats i normals) estatals modificats per la LEY 14/2014 que modifica empreses, i la 
resolució 26/3/2013 ICAC els estats financers cal ser adaptats al model normal 
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ESTATS FINANCERS de les Entitats sense Afany de Lucre (ESFL) 
Comptes anuals Continguts. 
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PRINCIPALS DIFERÈNCIES EN EL CONTINGUT DE LA MEMÒRIA ESFL 

 Béns del patrimoni històric o patrimoni cultural. Són béns que compleixen les 
condicions de les lleis 16/1985 o 9/1993 del patrimoni català. 
 

 Usuaris i altres deutors de l’ activitat pròpia, on cal diferència usuaris, 
patrocinadors dels deutors tradicionals. 
 

 Beneficiaris i creditors, on cal diferència beneficiaris de les accions de l’ 
activitat de l’ entitat, en ONGD serien els beneficiaris a terreny quan estan 
executant el projecte. 
 

 La situació fiscal fer menció a la llei 49/2002, que afecte a les fundacions i a 
les associacions declarades d’ Utilitat Pública. 
 

 Subvencions, donacions i llegats informació exhaustiva del seu origen, 
identificació privada i pública. A Catalunya Decret 125/2010. 
 

 Detall de promocions, patrocinadors i col·laboracions. 
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PRINCIPALS DIFERÈNCIES EN EL CONTINGUT DE LA MEMÒRIA ESFL 

 Aplicació d’ elements patrimonials i d’ ingressos a les finalitats 
estatutàries: 
 

1. Activitat de l’ entitat 
o Activitats realitzades (entitats de competència estatal), amb 

identificació, recursos empleats (humans i despeses-inversions), 
beneficiaris de l’ activitat i indicadors de l’ activitat.  

o Recursos econòmics totals empleats per l’ entitat. 
o Recursos obtinguts per l’ entitat, separant ingressos de les 

deutes assolides. 
o Convenis de col·laboració amb altres entitats. 
o Desviació entre pla d’ actuació i les dades realitzades. 
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PRINCIPALS DIFERÈNCIES EN EL CONTINGUT DE LA MEMÒRIA ESFL 

 Aplicació d’ elements patrimonials i d’ ingressos a les finalitats estatutàries: 
 

1. Aplicació d’ elements patrimonials a fins propis, el destí de rendes i 
ingressos, d’ acord amb llei 50/2002. (entitats de competència 
estatal) 
o Grau de compliment del destí de rendes i ingressos. 
o Recursos aplicats en l’ exercici, despeses i inversions que 

efectivament hagin contribuït al compliment dels fins propis de 
la fundació especificats en els seus estatuts, excepte les 
dotacions a les amortitzacions i les provisions.  

o Detall de les despeses directament realitzats per l’ administració 
dels béns i dels drets que integrin el patrimoni de l’ entitat. 
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FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS - Barcelona 

 El seu objecte és lluitar contra el malbaratament i contribuir a 
aportar una resposta als problemes de la fam, marginació, atur i 
pobresa, mitjançant la recaptació d’ excedents, les donacions i la 
compra d’ aliments, per la seva distribució gratuïta entre les 
persones necessitades a través de les Entitats Benèfiques que les 
atenen. 
 

 L’ entitat rep gratuïtament d’ empreses del sector agroalimentari i 
dels que ha comprat amb part dels donatius rebuts, l’ any 2015 va 
distribuir 12,903 tones netes i va beneficiar a 143,000 persones 
necessitades i través dels 351 centres de distribució. 
Addicionalment han rebut 3.500 tones d’ aliments del fons europeu 
d’ ajut a persones més necessitades, a beneficiat a 84,000 persones 
a través de 258 entitats.  
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FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS - Barcelona 

 Usuaris, patrocinadors i altres comptes a cobrar, detall dels deutes 
pendents a cobrar de les administracions publiques, en concret són 
deutes de la Generalitat per subvencions concedides i 
comptabilitzades any 2015 i per executar en el mateix 2015 i any 
2016, total 259.603,32€. 
 

 Subvencions, donacions i llegats, amb caràcter de capital, altes per 
un total de 1.161.756,85 €, per dotar a immobilitzat a dotar en 
funció de la vida útil dels béns per 112.474.33 € i per la compra d’ 
aliments per 970.000€, traspassat en l’ exercici 2015 fou 740.524,02 
€. 
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FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS - Barcelona 

 Subvencions, donacions i llegats vinculats directament contra 
resultats: 
 
 

 

Tipus finançador valor 

Compra aliments periòdics Varis donants 271.690,12€ 

Compra i distribució aliments Donants Públics (Ajuntament 
Barcelona, Generalitat, FEGA) 

629.337,94€ 

Compra i distribució aliments Particulars i altres 115.970,31€ 

TOTAL 1.016.998,37€ 

msagarra@economistes.com 13 



FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS - Barcelona 

 Aplicació dels ingressos a les finalitats estatutàries, entitat 
acompleix segons el punt segon de l’article de la llei 49/2002: 
 
 

 

Tipus valor 

Ingressos (subvencions) 1.757.803,23€ 

70% dels ingressos 1.230.462,26€ 

Despeses dedicades a finalitats 
fundacionals  

1.680.785,04€ 

Excedent aplicat 450.322,78€ 
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