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Balance de Situación
ACTIVO

2016

2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferidos

4.103,51
0,00
0,00
392,45
0,00
0,00
3.711,06
0,00

4.438,07
0,00
0,00
727,01
0,00
0,00
3.711,06
0,00

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

101.007,39
0,00
0,00
57.245,12
0,00
300,00
0,00
43.462,27

97.160,32
0,00
0,00
35.097,00
0,00
300,00
0,00
61.763,32

TOTAL ACTIVO (A + B)

105.110,90

101.598,39
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PASIVO

Nota

2016

2015

90.425,42
90.425,42
32.956,64
32.956,64
0,00
58.708,67
0,00
-1.239,89
0,00

89.220,23
89.220,23
32.956,64
32.956,64
0,00
52.613,78
0,00
3.649,81
0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferidos
V. Periodificaciones a largo plazo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios - Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo

14.685,48
0,00
506,20
0,00
0,00
506,20
0,00
0,00
12.811,28
5.631,97
7.179,31
1.368,00

12.378,16
0,00
3.365,67
0,00
0,00
3.365,67
0,00
0,00
7.644,49
316,74
7.327,75
1.368,00

105.110,90

101.598,39

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Nota

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.369,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-240,30
87,76
-73.163,54
-46.038,90
-244,56
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.385,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,14
-61.299,97
-31.232,21
-89,18
0,00

0,00
0,00

0,00
-52,24

-1.229,89
0,00
-10,00
0,00
0,00
0,00

3.802,52
0,63
-153,34
0,00
0,00
0,00

-10,00

-152,71

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios

-1.239,89
0,00

3.649,81
0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+19)

-1.239,89

3.649,81

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donanciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente
patrimonio neto (1+2+3+4)

0,00

0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donanciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)

0,00

0,00

D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)

0,00

0,00

E) Ajustes por cambios de criterio

0,00

0,00

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del
ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
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F) Ajustes por errores

0,00

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

0,00

0,00

H) Otras variaciones

0,00

0,00

-1.239,89

3.649,81

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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MEMÒRIA ANUAL. EXERCICI 2016
GRUP
D’ESTUDI
I
PROTECCIÓ
DELS
ECOLOGISTES DE CATALUNYA (GEPEC-EdC)

ECOSISTEMES

CATALANS

–

1) ACTIVITAT DE L'EMPRESA
Domicili social: Prat de la Riba, 18 - 2n
REUS (Tarragona)
C.I.F.: G-43301498
L’associació GEPEC-EdC, és una entitat privada no lucrativa,
constituïda l'any 1985. Està formada per persones físiques, té
personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar i el seu
objectiu social és la defensa, estudi i divulgació del patrimoni
natural i del medi ambient, per la qual cosa desenvolupa les
següents funcions d’acord amb l’article 4rt dels Estatuts
Socials.
a) Promoure activitats dirigides a l’estudi, divulgació i
defensa del patrimoni natural i del medi ambient de forma
coordinada amb altres entitats amb els mateixos objectius.
b) Promoure activitats d’educació ambiental.
c) Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o per petició
d’altres, informes o estudis relacionats amb el medi i els
seus problemes.
d) Participar en els òrgans consultius de l’Administració quan
aquesta ho requereixi.
e) Establir relacions amb altres organitzacions ecologistes en
tots els seus àmbits d’actuació.
f) Adquirir terrenys mitjançant compra, donació, arrendament,
custòdia etc., i dirigir la seva gestió a fi de conservar
els valors i recursos naturalesa que continguin.
g) Aquelles altres funcions que li siguin pròpies per la
finalitat que es proposa aquesta Entitat.
2) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
1.Imatgefidel
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres
comptables i es presenten d'acord amb la legislació
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mercantil vigent i amb les normes establertes en el
General Comptable per a PYMES i ENTITATS SENSE ÀNIM
LUCRE vigent, a fi de mostrar la imatge fidel
patrimoni, de la situació financera i dels resultats
l'Empresa.

Pla
DE
del
de

No hi ha hagut raons excepcionals per la qual, per mostrar
la imatge fidel, s'hagin aplicat disposicions legals en
matèria comptable i influència de tal procedir sobre el
patrimoni, la situació financera i els resultats de
l'Empresa.

2.Principis,comptables
Per mostrar la imatge fidel, no hi ha hagut raons
excepcionals que justifiquin la manca d'aplicació d'algun
principi comptable obligatori.

3. Aspectes
incertesa

crítics

de

la

valoració

i

estimació

de

la

No hi ha supòsits claus, ni dades sobre l'estimació de la
incertesa en la data de tancament de l'exercici, que porten
associat un risc important, o que puguin suposar canvis
significatius en el valor dels actius o passius.
No hi ha canvis en estimacions comptables que
significatius i que afecten l'exercici actual,
s'espera puguin afectar a exercicis futurs.

siguin
o que

L'entitat no és conscient d'incerteses, relatives a
esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes
significatives sobre la possibilitat que l'entitat segueixi
funcionant normalment.
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4.Comparació de la informació
No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes
anuals amb les de l'exercici precedent.
5. Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements patrimonials que amb el seu
estiguin registrats en dos o més partides del

import,
balanç.

6. Canvis de criteris comptables
No s'han produït ajustaments per canvis en els criteris
comptables durant l'exercici.
7. Correcció d'errors
No s'han produït ajustaments per correcció d'errors durant
l'exercici.

3) APLICACIÓ DE RESULTATS
S'han obtingut uns resultats negatius de 1.239,89 € que
quedaran com a resultats negatius a compensar en propers
exercicis.
4) NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els criteris comptables aplicats a les diferents partides
són les següents:
1. Immobilitzat intangible
El compte reflecteix el cost satisfet per l'adquisició
d'aplicacions informàtiques valorades al preu de compra.
Les despeses de manteniment es registren
compte de resultats de l'exercici.
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L'amortització aplicada durant 2015 ha estat de 0,00 €,
donat que aquest tipus d’actius es troben totalment
amortitzats.
Immobilitzat intangible a 31/12/2016.
- Aplicacions informàtiques: 1.045,00
- Amortització Acumulada: 1.045,00 €.

2. Immobilitzat material
Els béns compresos en l'immobilitzat material es troben
valorats al preu d'adquisició més les despeses fins a la
posada en funcionament dels béns.
Les reparacions que no representen una ampliació de la vida
útil i les despeses de manteniment són carregades a
resultats. Per contra les despeses d'ampliació o millora
que prolonguen la vida útil, són activats.
S'aplica el criteri d'amortització de manera lineal a tot
el llarg de la vida útil del producte. Si es produeixen
correccions valoratives per deteriorament en caràcter
reversible es realitza el corresponent apunt als comptes
deteriorament i es reconeixeran en el compte de pèrdues i
guanys.
L'amortització aplicada durant 2016 per la totalitat dels
elements de l'actiu ha estat de 244,56 €. El valor net
comptable de l’immobilitzat material de la companyia és de
392,45 €, i és correspon a equips informàtics. La resta
d’elements de l’immobilitzat material estan totalment
amortitzats.
-

Maquinària: 2.199,65 €
Altres Instal.lacions: 4.557,68 €
Mobiliari: 9.451,18 €
Equips informàtics: 978,26 €
Altre Immobilitzat Material: 1.472,36 €
Amortització Acumulada: 18.176,68 €

Els coeficients d'amortització aplicats són els següents:
Maquinària: 20%.
Mobiliari: 15%
Equips processos informàtics: 25%.
Altre immobilitzat: 10%
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3. Terrenys i construccions d'inversió
No hi ha elements d’aquesta naturalesa.
4. Permutes
No hi ha elements d’aquesta naturalesa.
5. ACTIUS I PASSIUS FINANCERS
En el balanç de situació, els actius financers i els deutes
es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de
que el seu venciment sigui menor o superior a dotze mesos.
El detall dels saldos dels comptes d'instruments financers
és la següent:
Actius financers a Llarg Termini:
EXERCICI 2015
CLASSES
Actius
financers per
negociar
Actius
financers a cost
amortitzat
Actius
financers a cost
TOTAL

Instruments de
patrimoni

Valors
representatius

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL
0,00

0,00

0,00

2.511,06

1.200,00

3.711,06

2.511,06

1.200,00

3.711,06

Valors
representatius

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

EXERCICI 2016
CLASSES

Instruments de
patrimoni

Actius
financers per
negociar
Actius
financers a cost
amortitzat
Actius
financers a cost
TOTAL

0,00

0,00
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Actius Financers a Curt Termini:
EXERCICI 2015
CLASSES
Actius
financers per
negociar
Actius
financers a
cost amortitzat
Actius
financers a
cost
TOTAL

Instruments de
patrimoni

Valors
representatius

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL
0,00

0,00

0,00

69.546,72

69.546,72

0,00

69.546,72

69.546,72

Valors
representatius

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

EXERCICI 2016
CLASSES
Actius
financers per
negociar
Actius
financers a
cost amortitzat
Actius
financers a
cost
TOTAL

Instruments de
patrimoni

0,00

0,00

0,00

0,00

55.885,89

55.885,89

55.885,59

55.885,89

Dins dels actius financers no s’inclouen les comptes
deutores amb la Hisenda Pública.

Passius Financers a llarg Termini:
L’entitat no disposa de passius financers a llarg termini
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Passius Financers a Curt Termini:
2015
CLASSES
Passius
financers per
negociar
Passius
financers a
cost amortitzat
Passius
financers a
cost
TOTAL

Instruments de
patrimoni

Valors
representatius

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL
0,00

7.616,29

7.616,29

0,00

0,00

0,00

7.616,29

7.616,29

Instruments de
patrimoni

Valors
representatius

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

2016
CLASSES
Passius
financers per
negociar
Passius
financers a cost
amortitzat
Passius
financers a cost
TOTAL

0,00

4.557,42

4.557,42

0,00
0,00

0,00

4.557,42

4.557,42

Dins dels passius financers, no s’inclouen els deutes amb
l’Agència Tributària ni la seguretat social.
6. EXISTÈNCIES
A data 31/12/2016 no hi han existències de cap tipus.
7. FONS PROPIS
El saldo dels fons propis a 31/12/2015 és de 75.344,31 €.
- Fons social:
- Excedents d’exercicis anteriors:
- Resultat exercici 2016:
Fons Propis:
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8. IMPOST SOBRE BENEFICIS
L’entitat no ha generat durant l’exercici 2016 bases
imposables positives que estiguin efectes a l’impost de
societats donada la finalitat del seu objecte social.
La base imposable de l’Impost de Societats ha estat zero,
al ésser tots els resultats de l’exercici provinents de la
realització d’activitats pròpies de l’entitat, i ésser
aquesta una entitat sense ànim de lucre.

9. INGRESSOS I DESPESES
En els comptes de compres, s'anota l'import pròpiament
meritat amb exclusió de descomptes comercials en factura,
incrementant en tots els costos i despeses d'instal lació,
transport i impostos no recuperables a càrrec de l'empresa.
En el compte
l'import net.

de

vendes

o

ingressos,

es

registren

per

En general, tots els ingressos i despeses, així com els
interessos per ells generats, es comptabilitzen en el
moment de la seva meritació, és a dir, quan es produeix el
corrent real de béns i serveis que les mateixes
representen, amb independència del moment en què es
produeixi el corrent monetari que se'n deriva.
Ingressos:
- Quotes de socis, projectes, subvencions i donacions:
118.369,65 €
- Altres ingressos: 87,76 €
- Ingressos financers: 0,00 €
Despeses:
-

Serveis Exteriors: 42.756,92 €.
Tributs: 3.283,98 €.
Sous i salaris: 55.721,43 €.
Seguretat Social a càrrec: 17.442,11 €.
Despeses financeres: 10,00 €.
Dotacions per amortitzacions: 244,56 €.
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10. ALTRA INFORMACIÓ.
El nombre mitjà de treballadors
categories és el següent:

durant

l'exercici

per

Administrativa 1
40 h.setmana
Director tècnic en projectes 1,5
40 h. Setmana
Altres treballors en projectes 1
20 h. Setmana
Netejadora 1
3 h. Setmana
Durant aquest exercici també s’han
temporal dos empleats en pràctiques.

contractat

de

forma

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Les subvencions no reintegrables atorgats per tercers
diferents als socis o propietaris es reconeixen en el
compte de pèrdues i guanys com a ingressos ja que es reben
amb assignació a una finalitat específica.
12. NEGOCIS CONJUNTS
No hi ha elements d'aquesta naturalesa.
13. TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES
No hi ha elements d'aquesta naturalesa.
14. TERMINIS DE PAGAMENT
L’entitat ha efectuat els pagaments de totes les seves
operacions comercials dins del termini màxim de 30 dies
establert legalment a tal efecte.
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Rosa Jové Vilà, secretària general de l’associació Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya, GEPEC-EdC, domiciliada a Reus,
avingula Prat de la Riba, 18 – 2n i amb NIF G-43.301.498 i inscrita en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1279 de la secció primera
CERTIFICO:
Que en la reunió de l’Assemblea General de l’associació que va tenir lloc el dia 17 de
juny de 2017, es confecciona la llista d’assistents, que firmen a continuació dels seus
noms, acceptant per unanimitat el següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici
econòmic de l’any 2016, i que es composen del Balanç, el Compte de Resultats del
mateix i de la Memòria descriptiva de les activitats de l’entitat.
2.- Aplicació de Resultats
3.- Aprovació, si s’escau, de la gestió de l’òrgan d’administració
4.- Precs i Preguntes
En el decurs de la Junta i per unanimitat dels assistents es varen prendre els
acords següents:
Primer.- Nomenar President i Secretària de la Junta al Sr Xavier Jiménez i
Llobera i la Sra Isabel Carreras Roig. No intervé cap lletrat assessor, perquè la seva
assistència no és preceptiva.
Segon.- Aprovar els Comptes Anuals de l’entitat, que s’acompanyen, en model
normalitzat, com a annex a la present Certificació, i que han estat signades per l’òrgan
d’Administració de l’entitat, amb data 31 de març de 2017, i concretament per la totalitat
d’administradors que a continuació es relacionen:
- Andreu Escolà Llevat
- Xavier Jiménez Llobera
- Rosa Jové Vilà
- Josepa Rovira Grau
- Ernest Vives Bastida
Tercer.- El resultat de l’exercici ha estat de 1.239,89 € de pèrdues, que quedarà
com a resultats negatius a compensar en propers exercicis.
Quart.- Aprovar la gestió efectuada per l’administració de l’entitat i delegar als
administradors de l’entitat, perquè facin els tràmits adients per tal de dipositar els
comptes anuals al Registre pertinent.
Signat.- Rosa Jové Vilà
Secretària General

Signat:
President
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Vice-President,

Secretària,

Tresorera ,

Vocal

