


 
 
 

Presentació Comptes Anuals 2019 – Consell Esportiu L’Hospitalet Página 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Acta Assemblea 
Anual Ordinària 
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B) Comptes anuals 
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B.1. Balanç de situació 
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B.2. Compte de 
resultats 
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TANCAMENT CEL’H 2019 

    
INGRESSOS 

  
969.734,05 

 

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET   
210.000,00 

SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT 
  

110.700,00 

FUNDESPLAI (subvenció projecte formatiu segona oportunitat)  
 

10.415,36 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  

2.092,26 

PARTICIPANTS 
  

636.348,43 

INGRESSOS SERVEIS DIVERSOS 
  

178,00 

    

DESPESES 
  

916.195,05 
 

SERVEIS EXTERNS 
  

107.815,18 
Serveis professionals 

  
28.875,56 

Assegurances 
  

29.747,02 

Serveis Bancaris 
  

2.693,87 

Subministraments (telefonia i internet) 
 

5.834,10 

Publicitat i relacions públiques 
  

12.663,87 

Reparacions i manteniment 
  

1.025,00 

Transports 
  

9996,6 

Despeses oficina 
  

12.402,21 

Arrendaments i canons 
  

4.576,95 

 

   
PERSONAL 

  
576.220,29 

Sous 
  

436.562,09 

Seguretat Social 
  

139.658,20 

 

   
GESTIÓ 

  
232.159,58 

Amortització 
  

1.374,33 

Centres participants Jocs Escolars 
  

6.500,39 

Activitats esportives 
  

180.889,81 

Material esportiu  
  

31.719,56 

Altres Aprovisionaments 
  

876,23 

Formació 
  

9.401,00 

Desplaçaments 
  

1.398,26 

    

RESULTAT (a invertir en promoció de l’activitat física i l’esport local i 

supracomarcal)   
53.539,00 
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B.3. Memòria econòmica 
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1. Activitat de l'empresa 
 

La societat Consell Esportiu Barcelonès Sud és una societat constituïda el 28 d'abril de 1992 
en L'Hospitalet, té el seu domicili social i fiscal en el carrer Digoine, número 29 de 
L'Hospitalet i desenvolupa les seves activitats a L'Hospitalet. 
Aquesta societat té com objecte social és promoure l'esport en edat escolar al territori de 
L'Hospitalet. 
La moneda funcional de la Societat és l'euro. Conseqüentment, les operacions en altres 
divises diferents de l'euro es consideren denominades en "moneda estrangera". 
Tal i com es descriu a la memòria d’activitats presentada i publicada al llarg de l’any 2019 es 
van du a terme diferents projectes sempre relacionats amb l’objecte social de l’entitat que a 
continuació descrivim afegint la font de finançament de cadascun d’ells. 
 

Projectes subvencionats 

 Jocs Escolars 
Es tracta del Projecte més gran que realitza el Consell Esportiu de L’Hospitalet, en el que 
s’aglutinen un gran nombre d’esportistes i entitats i escoles de la ciutat. 
S’organitzen diverses competicions i Trobades al llarg de la temporada. 
Es tracta d’un programa cofinançat pel Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament de 
L’Hospitalet. 
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TAULA ESPORTS I PARTICIPANTS 

ESPORTS 
Pre-
Benj. 

Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil Júnior TOTAL 

Aeròbic Masc. 1 2     1     4 

Aeròbic Fem. 47 34 49 23 14 6   173 

Bàsquet Masc. 134 137 89 80 21   26 487 

Bàsquet Fem. 73 86 54 26 13 13   265 

Cross Masc. 397 297 193 89 51 43 45 1115 

Cross Fem. 241 170 178 69 56 33 17 764 

Dansa Masc. 52 5 5 5 3   1 71 

Dansa Fem. 463 159 140 78 24 2 28 894 

Escacs Masc. 34 57 32 11 4 1   139 

Escacs Fem. 10 13 4 5       32 

Futbol Masc.         21     21 

Futbol a 7 Masc. 338 306 299 105 108     1156 

Futbol a 7 Fem. 7 9 17 36 48 62   179 

Futbol Sala Masc. 298 241 232 263 100 85 134 1353 

Futbol Sala Fem. 18 21 11 22 13 12   97 

Gim. Artística M. 9 1 1         11 

Gim. Artística F. 80 60 49 27 7 3   226 

Gim. Rítmica F. 25 33 26 9 4 2   99 

Judo - TK Masc. 11 17 5 2 1     36 

Judo - TK Fem. 5 3 3         11 

Karate Masc. 43 22 26 6 3 2   102 

Karate Fem. 14 16 17 3 1 1   52 

Natació Masc. 27 37 25 6 8 1   104 

Natació Fem. 12 19 20 7 3     61 

Patinatge M. 16 4 6         26 

Patinatge F. 55 11 18         84 

Multiesport M. 97 35 17         149 

Multiesport F. 64 11 12         87 

Volei Masc.     29 32 65 8 1 135 

Volei Fem.     86 18 100 6   210 

TOTAL 2523 1770 1594 899 654 274 252 8143 
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 Pla Esport a l’Escola 
El Pla esport a l’Escola que es porta desenvolupant a la nostra ciutat des dels seus inicis, al 
curs 2005/2006 es treballa l’actualitat a un total de 23 centres (13 de primària i 10 de 
secundària) que reben material esportiu i activitats subvencionades pels seus alumnes. 
Es tracta d’un programa cofinançat pel Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament de 

L’Hospitalet. 
 

CENTRES EDUCATIUS PARTICIPANTS PLA CATALÀ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organització Esdeveniments 

L’organització dels següents esdeveniments està inclosa dintre del Projecte que es presenta a 
l’Ajuntament de L’Hospitalet i que aquest finança dintre del seu conveni. 

 
 Diada de L’Esport Escolar  

Amb aquest acte que va acollir més de 5000 persones es van clausurar els Jocs Escolars L’H, 
amb més de 20 activitats, destacant la 9ª edició del Bàsquet 3c3, la 5ª del Voleibol 2c2, els 
últims partits de Futbol Sala i Futbol 7, i l’Esport Dansa a l’interior del PM Bellvitge.  

 Cross Escolar de l’Hospitalet  
Esdeveniment que va tornar a reunir a prop de 2.000 participants, a la gran xifra 
d’esportistes cal sumar els tècnics, monitors i familiars acompanyants, sumant, en total, més 
de 3.000 persones. 
Més enllà de les xifres de participació, l’ambient festiu va tornar a ser un dels protagonistes 
del Cross Escolar de l’Hospitalet. Els centenars de participants, representant a diverses 
entitats i centres educatius de la ciutat, van poder gaudir de la seva cursa i, a més, de les 
activitats paral·leles organitzades al voltant, amb inflables, pistes de tennis i jocs tradicionals.  
La Cursa Solidària, per la seva banda, va tornar a ser el colofó de la jornada, amb una 
competició solidària que va recaptar fons per la Fundació Infantil Ronald McDonald. La 
presència d’Egoismo Positivo, entitat que intenta integrar a persones discapacitades a través 
del running, va ser la gran novetat d’un esdeveniment que intenta, any a any, ser un 
referent esportiu i solidari de la ciutat. L'acte va finalitzar amb el clàssic sorteig material 
esportiu. 
Es tracta d’un Projecte íntegrament finançat des de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 
 

ESCOLES PRIMÀRIA INSTITUTS SECUNDÀRIA 

Escola Charlie Rivel IES Apel·les Mestres 

Escola Folch i Torres IES Bellvitge 

Escola Gornal IES Eugeni d’Ors 

Escola Joaquim Ruyra IES Europa 

Escola La Carpa IES Fontserè 

Escola Lola Anglada IES Margarida Xirgú 

Escola Menéndez Pidal IES Mercè Rodoreda 

Escola Pau Casals IES Pedraforca 

Escola Pau Vila IES Torras i Bages 

Escola Pep Ventura IES Bisbe Berenguer 

Escola Pere Lliscart  

Escola Provençana  

Escola Ramón i Cajal  
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 Festa dels Valors 

La segona edició de la Festa dels Valors, celebrada el 20 de juny al Centre Cultural Bellvitge-
Gornal, va ser el colofó a una temporada en la qual el joc net ha estat present en el dia a dia 
del Consell Esportiu. La celebració va incloure els premis de les classificacions en valors, 

premis als equips que han destacat pel seu joc net, guanyant la classificació paral·lela en 
valors. 17 conjunts, de diferents categories i esports, el concurs fotogràfic amb la temàtica 
“El Consell Esportiu i el valor de l’esforç”, diferents mencions especials i el tercer premi Juan 

Antonio Bastante. 
 

 Formació 

Es van organitzar cursos per a tutors de joc de Futbol Sala, Futbol 7, Bàsquet i Voleibol amb 
la incorporació de 11 nous tutors de joc al nostre planter. 
Entre el 5 i el 8 d’octubre es van realitzar també els habituals reciclatges per tutors de joc 

d’esports col·lectius que van servir per posar en comú les normatives i criteris de la 
temporada que havia de començar i segons les directrius marcades des de la UCEC. 
El Consell Esportiu, després de l’acord amb l’escola catalana de l’esport ha dut a terme els 

cursos SUPERCIATE (ampliació de continguts dels ja existents Cursos CIATE) amb un bloc 
específic de Gestió de petites entitats esportives, una Càpsula de primers auxilis i un període 
de 150 hores de pràctiques. 

Es va organitzar SUPERCIATE al Nadal, amb 24 alumnes participants.  
També aquest curs ha estat marcat per la creació d’un projecte per integrar persones amb 
discapacitat com a ajudants de monitor esportiu, anomenat “A L’H tothom suma”. La 

presentació d’aquest projecte es va portar a terme a les instal·lacions de l’Escola Alpi. Aquest 
projecte, amb inici al març, desgraciadament ha estat ajornat a causa de la crisi del COVID-
19,però es reprendrà quan les condicions sanitàries siguin les adients. 

La Formació per a Tècnics esportius i de Tutors de Joc està inclosa dintre del Projecte que es 
presenta a l’Ajuntament de L’Hospitalet i que aquest finança dintre del seu conveni. 
 

 Iniciació Esportiva 
El CELH compta entre els principals programes esportius que realitza, amb un específic per 
les escoles de la ciutat: la Iniciació Esportiva. Es tracta d’un projecte amb més de 20 anys 
d’història en el qual els nens/es que hi participen coneixen diferents habilitats motrius i 
esports abans de prendre la decisió d’especialitzar-se en un esport en concret. Compta amb 
150 alumnes de 3 a 9 anys, en grups d’un total de 10 centres. Els monitors contractats són 
titulats al CFGS d’activitats físiques o estudiants de CAFE.  
Es tracta d’un Projecte íntegrament finançat des de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 

 
 Patis Oberts 

El projecte “Patis Oberts” es porta terme des del març 2012. Aquest ha permès que tothom 
pogués gaudir de l’esport accedint a diferents instal·lacions escolars. Aquestes instal·lacions 
han estat dinamitzades per un monitor professional, el qual realitzava tasques de promoció i 
control, i dirigia les diferents activitats esportives segons el públic assistent. Els centres 
educatius on s’ha portat a terme aquest projecte han estat: Escola Pere Lliscart, Institut 
Rubió i Ors ¡ Institut Eduard Fontserè. 
Es tracta d’un Projecte íntegrament finançat des de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 
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 Projecte Esport Jove 
Aquest programa compren la promoció esportiva als centres d’educatius de secundària. El 
permanent contacte amb professorat i pares ha permès detectar necessitats i dinamitzar 
l’activitat esportiva a les trobades Interinstituts o les cloendes.  
Es realitzen 5 trobades esportives anuals organitzades pel CEL’H. 
Es tracta d’un Projecte íntegrament finançat des de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 
 

 Projecte Formatiu SUPERCIATE Projectes singulars SOC  
Projecte en el qual el Consell Esportiu L’Hospitalet va participar com entitat associada a 
FUNDESPLAI (entitat de la que es va rebre la subvenció que va finançar el 100% del 
projecte) 
Es tractava d’un conveni per realitzar Projecte Formatiu per monitors/es esportius en risc 
d’exclusió (edats compreses entre els 18 i els 29 anys i a l’atur). 
Des del Consell Esportiu de l’Hospitalet s’ha gestionat el curs SUPERCIATE amb la 
coordinació de les 100 hores teòriques i les 150 hores pràctiques. 

 
Projectes no subvencionats 

 
Des del Consell Esportiu de L’Hospitalet es realitzen una sèrie de projectes esportius no 
subvencionats per cap administració i que serveixen per dotar a l’entitat d’una major 
visibilitat i impacte tant a la ciutat de L’Hospitalet com fora d’ella. Es tracta de Projectes que 
es financen amb les quotes dels/les participants o, convenis com és el cas dels Projectes 
amb entitats de fora de la ciutat. 
 

 Suport a la coordinació d’activitats extraescolars en centres educatius 
Actualment el Consell Esportiu dona servei a 42 centres, majoritàriament AMPAS de centres 
d’educació Primària i secundària però també Centres concertats, Casals de Gent Gran, Espais 
Joves.. L’any 2019 vam comptar amb 92 grups en funcionament i 125 monitors/es esportius 
amb contracte i inscrits al ROPEC.  

 Casals d’Estiu 
Des del 25 de juny i fins el 26 de juliol, el CELH va organitzar per sisè any el Casal d’Estiu de 
l’Escola Busquets i Punset, per quart any a l’Escola La Carpa, per tercer any a les Escoles 
Josep Janés i La Marina, i per segon any a l’Escola Pau Casals. Com a gran novetat, s’ha 
iniciat també el Casal d’Estiu de l’Escola Sant Josep El Pi. Els Casals d’Estiu van esdevenir un 
cop més un gran èxit de participació comptant amb més de 600 nens/es inscrits/es. 

 
Projectes amb entitats externes 
 

 Ajuntament Cornellà 
Contracte signat l’any 2018 per la designació dels arbitratges de la competició escolar 
d’aquest municipi. 
Es factura a l’Ajuntament de Cornellà l’import que després s’abona als tutors de joc per la 
seva tasca amb la corresponent retenció. 
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 Lligues Universitàries 
Conveni signat entre la Universitat de Barcelona pel qual des del Consell Esportiu es 
coordinen la designació arbitral de les lligues Universitàries.  
Actualment es compta amb un coordinador contractat que es qui realitza la designació 
arbitral, des del Consell es factura a la UB i s’abonen els corresponents arbitratges amb la 
corresponent retenció. 
 

Empresa Gestió Integral 
Des de el mes de setembre i desprès de la presentació d’unes bases al Portal de 
Transparència de l’Entitat la Comissió Directiva va escollir l’oferta més adequada a l’Entitat 
per portar en els següents anys l’Assessorament referent a Matèria Fiscal, Comptable, 
Laboral i Jurídic. Des del mes d’octubre es treballa amb l’assessorament de l’empresa 
UBALDO-ALCALDE 
  

Igualtat de Gènere 
Pel que fa a la qüestió referent a la igualtat de gènere des del Consell Esportiu s’estan 
realitzant els Plans d’Igualtat sota els paràmetres i terminis exigits per la llei. 

 
LOPD 
En l’actualitat es treballa amb l’empresa Badia Advocats. S’ha realitzat una ampliació en 
funció de les noves necessitats i que inclou la designació d’un delegat responsable en 
aquesta matèria.  

 
Prevenció Riscos Laborals  
En l’actualitat es treballa amb l’empresa Prevengest. S’estan seguint totes les normatives 
legals en aquesta matèria. 

 
Auditoria Comptes Anuals 
La Comissió Directiva ha aprovat pels propers tres anys una Auditoria General de comptes de 
l’Entitat per complementar d’aquesta manera la part que ja habitualment s’auditava (les 
subvenciones de Consell Català de l’Esport i Ajuntament de L’Hospitalet. S’ha encarregat 
aquesta tasca a l’empresa UNIAUDIT OLIVERCAMPS. 
 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

 

1. Imatge fidel: 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la Societat i es 
presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla 
General de Comptabilitat, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera 
i dels resultats de l'empresa. 

S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de 
Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes. 

2. No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. 
 
3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 
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No existeixen aspectes crítics  de la valoració i estimació de la incertesa. 
 
4. Comparació de la informació 

Les xifres emeses han estat adaptades segons els últims criteris i s’han re expressat i 
reclassificat les magnituds de l'exercici anterior per a fer-lo comparable, aquest fet no ha 
afectat el compliment de l'objectiu de la Imatge Fidel dels comptes anuals corresponents a 
l'exercici anterior. 

5. Elements recollits en diverses partides 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de 
Situació. 

6. Canvis en criteris comptables 
No s'han realitzat canvis en criteris comptables en relació amb els emprats l’any anterior. 

 
7. Correcció d'errors 

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els 

compte els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments 
en les estimacions a tancament de l'exercici, han estat esmentats en els seus apartats 
corresponents. 

 

3. Aplicació del resultat 
 

La proposta d'aplicació del resultat de l'exercici és la següent: 

Base de repartiment 

   

  
Import 

Saldo del compte de pèrdues i guanys 
 

53.539 

Romanent 
 

0,00 

  
53.539,00 

Total 
  

   Aplicació 

   

  

Import 

A reserva legal 
 

0,00 

A reserves voluntàries 
 

0,00 

A fons social 
 

53.539,00 

A compensació de pèrdues d'exercicis anteriors 0,00 

   Total 
 

53.539,00 
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4. Normes de registre i valoració 
 

4.1. Immobilitzat intangible: 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d’adquisició i/o producció i, posteriorment, 
es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització 
acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius 
s’amortitzen en funció de la seva vida útil. 

La Societat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat 
d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement de 
les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les 
pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per 
als actius materials. 

a) Aplicacions informàtiques 

Els costos d’adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes 
informàtics bàsics en la gestió de la Societat es registren a càrrec de l’epígraf "Aplicacions 
informàtiques" del balanç de situació. 

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de 
resultats de l'exercici en que s'incorren. 

L’amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un període de tres 
anys. 

4.2. Immobilitzat material: 
 

a) Cost 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d’adquisició o al cost de 
producció. 

Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament 
dels projectes d’instal·lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l’any, 
fins a la preparació de l’actiu per al seu ús. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del 
bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o 
prolongaci6 de la seva vida útil. 

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, 
seguint el principi de l'import, com cost de l'exercici en què s'incorren. 

b) Amortització 

L’amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'és per al 
qual van ser projectats. 

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels actius 
menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els 
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edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte 
d'amortització. 

Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb 
contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges 

d’amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada, com terme mitjà, dels 
diferents elements: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada 
balanç. 

 

c) Arrendaments financers 

Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es registren en la categoria 
d'actiu a que correspon el bé arrendat, amortitzant-se en la seva vida útil prevista seguint 
el mateix mètode que per als actius en propietat. 

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions 
dels mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat 
a l'arrendatari. Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius. 

La política d'amortització dels actius en règim d’arrendament financer és similar a 
l'aplicada a les immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que 
l'arrendatari acabarà obtenint el títol de propietat al finalitzar el contracte d'arrendament, 
l'actiu s’amortitza en el període més curt entre la vida útil estimada i la durada del 
contracte d'arrendament. 

Els interessos derivats del finançament d’ immobilitzat mitjançant arrendament financer 
s’imputen als resultats de I ‘exercici d'acord amb el criteri de l’interès efectiu, en funció de 
l’amortització del deute. 
 

 

Sistema d'amortització 

   

 

Anys vida útil 
estimada 

Aplicacions informàtiques   3 anys 

Construccions     

Instal·lacions tècniques i maquinària   

Utillatge i eines     

Mobiliari i estris   10 anys 

Equips informàtics   4 anys 

Elements de transport     

…     
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Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles 

En la data de cada balanç de situació, la Societat revisa els imports en els llibres dels seus 
actius materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin 
sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l’import 
recuperable de l'actiu es calcula amb l’objecte de determinar l'abast de la pèrdua per 
deteriorament de valor (si l’hagués): En cas que l’actiu no generi fluxos defectiu que siguin 
independents d’altres actius, la Societat calcula l’import recuperable de la unitat 
generadora defectiu a la qual pertany l’actiu. 

L’ import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda i el 
valor de l’ús. Al avaluar el valor de l’ús, els futurs fluxos d’efectiu estimats s'han 
descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de descompte abans d’impostos que 
reflecteix les valoracions actuals del mercat pel que fa al valor temporal dels diners i els 
riscos específics de l’actiu per al qual no s'ha ajustat els futurs fluxos defectiu estimats. 

Si s’estima que l’import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora d’efectiu) és 
inferior al seu import en llibres, l’import de l’actiu (o unitat generadora d’efectiu) es 
redueix al seu import recuperable. Immediatament es reconeix una pèrdua per 

deteriorament de valor com despesa. 
 
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de 

l'actiu (unitat generadora d t efectiu) s'incrementa a l’estimació revisada del seu import 
recuperable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en 
llibres que s'hauria determinat de no haver-se reconegut cap pèrdua per deteriorament de 

valor per a l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors. 
 
Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com 
ingrés. 

 

5. Immobilitzat material, intangible  
 

Immobilitzat material 

Les partides que componen l'immobilitzat material de la Societat, així com el moviment de 
cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

Cost Saldo inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Terrenys i béns naturals         0,00 

Construccions         0,00 

Inst. Tècniques         0,00 

Maquinària         0,00 

Utillatge         0,00 

Altres instal.lacions         0,00 

Mobiliari 7.661,92 0,00 0,00 0,00 7.661,92 

Equips per processos d'informació 5.054,22 0,00 0,00 0,00 5.054,22 

Elements de transport         0,00 

Altre immobilitzat material         0,00 

TOTAL 12.716,14 0,00 0,00 0,00 12.716,14 
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     Amorització Saldo inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Terrenys i béns naturals           

Construccions           

Inst. Tècniques           

Maquinària           

Utillatge           

Altres instal.lacions           

Mobiliari 7.223,43 388,49 0,00 0,00 7.611,92 

Equips per processos d'informació 4.292,44 380,92 0,00 0,00 4.673,36 

Elements de transport           

Altre immobilitzat material           

TOTAL 11.515,87 769,41 0,00 0,00 12.285,28 

Correccions valoratives per 
deteriorament de valor 

Saldo 
inicial 

Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Terrenys i béns naturals           

Construccions           

Inst. Tècniques           

Maquinària           

Utillatge           

Altres instal.lacions           

Mobiliari           

Equips per processos d'informació           

Elements de transport           

Altre immobilitzat material           

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Immobilitzat intangible 

Les partides que componen l’immobilitzat intangible de la Societat, així com el moviment de 
cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

Cost 
Saldo 
inicial 

Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Investigació           

Desenvolupament           

Concessions administratives           

Propietat industrial           

Fons de comerç           

Drets de traspàs           

Aplicacions informàtiques 1.815,00 0,00 0,00 0,00 1.815,00 

Bestretes per immobilitzats intangibles           

TOTAL 1.815,00 0,00 0,00 0,00 1.815,00 

      
Amortització 

Saldo 
inicial 

Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Investigació           

Desenvolupament           

Concessions administratives           

Propietat industrial           

Fons de comerç           

Drets de traspàs           

Aplicacions informàtiques 151,23 604,92 0,00 0,00 756,15 

Bestretes per immobilitzats intangibles           

TOTAL 151,23 604,92 0,00 0,00 756,15 

 

No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida a banda dei fons de comerç. 
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6. Passius financers 
 

  2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Deutors 50.964,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.964,01 
 
 

 

7. Fons propis 

La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf "Fons Propis" és el següent: 

Concepte 2019 2018 

Fons social 12.068,37 10.792,10 

Guanys acumulats i altres serveis 53.539,00 1.276,27 

TOTAL 65.607,37 12.068,37 

   

    

L’epígraf "Guanys acumulats i altres reserves" inclou les següents reserves: 

 

Concepte 2019 2018 

Resultats exercicis anteriors 0,00 0,00 

Romanent 0,00 0,00 

Resultat de l'exercici 53.539,00 1.276,27 
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8. Subvencions, donacions i llegats 
 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos 
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys 
com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les 
despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció, 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com 
passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrable. 

 

 

 

 

 

 

L'origen de les subvencions, donacions i llegats és: 

 

 Ajuntament de L’Hospitalet 

 Secretaria General de L’Esport – Consell Català de L’Esport 

 Fundesplai  
 Diputació Barcelona 

 

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET 210.000,00 

SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT 110.700,00 

SOC (subvenció projecte formatiu segona oportunitat)  10.415,36 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2.092,26 

 

 

Els moviments registrats per les subvencions són els següents: 

 

 

Subvencions Import 

Saldo inicial 23.592,27 

Subvencions concedides 333.207,62 

Subvencions pagades 313.159,88 

Saldo final 43.640,01 

 
 
 



 
 
 

Presentació Comptes Anuals 2019 – Consell Esportiu L’Hospitalet Página 36 
 

 

9. Situació fiscal 

 
9.1. Impostos sobre beneficis 

 
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre 
beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels actius i passius per 
impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals. 
 
La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula mitjançant la suma de 
l’impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable 
de l’exercici, després d’aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la 
variació dels actius i passius per impostos anticipats/diferits i crèdits fiscals, tant per bases 
imposables negatives com per deduccions. 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que 
s’identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per les 
diferències entre els imports en Llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com 
les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions 
fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència 
temporal o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al que s’espera recuperar-los o 
liquidar-los. 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals 

imposables excepte del reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) 
d’altres actius i passius en una operació que no afecta ni al resultat fiscal ni al resultat 
comptable. Per la seva banda, els actius per impostos diferits, identificats amb diferències 

temporals només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui 
en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius.  
La resta d'actius per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents 
de compensar) només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat 

tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant 
actius com passius) a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les 
oportunes correccions als mateixos d i acord amb els resultats de les anàlisis realitzades. 

9.2. Altres tributs 

La Entitat ingressa trimestralment el IRPF corresponent a les nòmines i factures de 

professionals. 

No existeix cap informació relativa a altres tributs. 
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10. Ingressos i despeses 
 

L’òrgan de govern no rep cap retribució per les seves activitats. 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del devengo, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb 
independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 
Concretament, els ingressos es Calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i 
representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari 
de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos. 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del 
principal pendent de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable. 

Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l’acceptació per part del client. 
Els quals en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no 
acceptats es valoren al menor valor entre els costos incorreguts i l'estimació de 
l’acceptació. 
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Desglossament de la partida d’Aprovisionaments del Compte de Resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovisionaments 
Import euros 

2019 2018 

Compres de mercaderies 31.719,56 20.564,22 

Compres de matèries primeres 876,23 0,00 

Compres d'altres aprovisionaments   0,00 

Descomptes sobre compres per 
prompte pagament 

  0,00 

Treballs realitzats per altres empreses   4.495,15 

Devolució de compres i operacions 
similars 

  0,00 

Rappels per compres   0,00 

Variació de mercaderies   0,00 

Variació de materies primeres   0,00 

Variació d'altres aprovisionaments   0,00 

Pèrdues per deteriorament de 
mercaderies 

  0,00 

Pèrdues per deteriorament de matèries 
primeres 

  0,00 

Pèrdues per deteriorament d'altres 
aprovisionaments 

  0,00 

Reversió del deteriorament de 
mercaderies 

  0,00 

Reversió del deteriorament de materies 
primeres 

  0,00 

Reversió del deteriorament d'altres 
aprovisionaments 

  0,00 

TOTAL 32.595,79 25.059,37 
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Desglossament de la partida Despeses de Personal del Compte de Resultats: 

Despeses de personal 
Import euros 

2019 2018 

Sous i salaris 436.562,09 410.557,43 

Indemnitzacions   0,00 

Seguretat social a càrrec de l'empresa 139.658,20 131.246,94 

Retribucions a llarg termini mitjançant 
sistemes de prestació definida 

0,00 0,00 

Retribucions al personal mitjançant 
instruments de patrimoni 

0,00 0,00 

Excés de provisió per retribucions al 
personal 

0,00 0,00 

Excés de provisió per transaccions amb 
pagaments basats en instruments de 
patrimoni 

0,00 0,00 

TOTAL 576.220,29 541.804,37 

 

Resultats originats fora de l’Activitat normal de L’Entitat 

 

 

Altres resultats 
Import euros 

2019 2018 

Altres ingressos de gestió 0,00 0,00 

Resultats originats fora de l'activitat normal 

de l'empresa (altres resultats) 778-678 
1.634,81 53.344,05 

TOTAL 1.634,81 53.344,05 
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11. Altre informació 

Nombre d'empleats 

 

 

No existeix cap acord de l'Entitat que no figuri en balanç i sobre els quals no s ’hagi 

incorporat informació en altra nota de la memòria. 

La informació relativa a la naturalesa i el propòsit de negoci dels acords de l’Entitat que no 
figuren en el balanç i sobre els quals no s'ha informat en altra nota de la memòria, és poc 
significativa i no ajuda a determinar la posició financera de l'Entitat. 
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C) Liquidació de 
pressupost 

2019 
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D) Pressupost 

2020 
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