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Naturalesa i activitats principals
Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) és una
entitat federativa que agrupa als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
(CDIAP). Es va constituir a l'any 1997, en resposta a la demanda dels CDIAP de legitimar un
interlocutor representant del sector, davant es Administracions públiques i Institucions en
general i esta inscrit en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el
numero 967913.
Els fins de l’Associació són:
- La representació del s centres associats davant les administracions publiques en
totes aquelles qüestions que els afectin de forma col·lectiva.
- El foment de l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat de la gestió dels centres.
- La representació dels servies en al negociació col·lectiva.
- Vetllar pel prestigi col·lectiu, garantint el compliment, per part dels centres
associats, dels requisits conceptuals, tècnic, metodològics, organitzatius i de qualitat
assistencial acordats per l’Assemblea de l’Associació.
L’Associació dur a terme activitats de representació davant l’Administració i tercers dels
Centres d’Atenció Precoç inscrits a l’Associació i també presta serveis de suport i plataforma
informàtic

i prevenció

de riscos

laborals

mitjançant subcontractació

a empreses

especialitzades per aquells centres que ho desitgen.
L’Associació te inscrits/associats 57 Centres
L’àmbit territorial en què l’Associació desenvolupa les seves activitats és Catalunya.
El Junta Directiva a 31 de desembre de 2015 està formada per:
President:

Carles Celis / CDIAP Aspronis

Vicepresidenta:

Gemma Garcia / Delta CDIAP

Tresorera:

Montse Soronellas / CDIAP Ona

Secretària:

Leticia Asenjo / CDIAP Edai Les Corts

Vocals:

Antonia Perez / CDIAP Pacem,
Manoli Fernandez / CDIAP Baula
Esther Morell / ACAP
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Bases de presentació
a) Imatge fidel
La Junta Directiva de l’Associació ha formulat els comptes anuals abreujats de l’exercici
2015 a partir dels registres comptables de l’Associació i en aplicació dels principis
comptables establerts en el Codi de Comerç i en el Pla General de Comptabilitat, aprovat
pel R.D. 1514/2007, de 16 de novembre i a la Resolución de 26 de marzo de 2015, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, i pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de
setembre en tot allò que va modificar el Nou Pla General Comptable amb l’objectiu de
presentar la imatge fidel dels comptes anuals de l’Associació així com la liquidació del
corresponent pressupost i resultats obtinguts en l’exercici 2014 i 2015 així com la proposta
de distribució de resultats d’aquest últim exercici.
No existeixen raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s'hagin
aplicat disposicions legals en matèria comptable.
Els comptes anuals adjunts han estat elaborats a partir dels registres auxiliars de
comptabilitat i estan inclosos i formaran part dels comptes pèrdues i guanys de l’entitat de
data 31 de desembre de 2015.
b) Principis comptables
Els comptes anuals corresponents han estat preparats a partir dels registres auxiliars de
comptabilitat i inclouen certes reclassificacions amb l’objecte d’adequar la seva
presentació als principis i normes comptables generalment acceptats.
c) Aspectes crítics de valoració i estimació de la incertesa
L’Associació ha elaborat els seus estats financers sota el principi de continuïtat en la
gestió, sense que existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis
significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent.
En els comptes anuals abreujats adjunts s'han utilitzat ocasionalment estimacions
realitzades per la Direcció de l’Associació per a quantificar alguns dels actius, passius,
ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en ella, bàsicament en el que fa
referència a les amortitzacions dels immobilitzats tangibles e intangibles, provisions i
recuperació de saldos pendents.
Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals, estan
expressades en unitats d’euro, excepte indicació en contrari.
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d) Agrupació de partides
Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació.
e) Canvis en criteris comptables
No s’han realitzat en l’exercici, ajustaments als comptes anuals de l’exercici 2015 per
canvis de criteris comptables.
f) Correcció d’errors
No s’han efectuat correcció d’errors.
(3)

Resultat del període
L’excedent de l’exercici 2015 de l’Associació es destinarà a reserves.

(4)

Normes de registre i valoració aplicades
El compte d’explotació de l’equipament adjunt ha estat preparat d’acord amb les normes
de valoració contingudes en el Pla General de Comptabilitat. Les principals són els
següents registres:
a. Immobilitzacions intangibles
L'immobilitzat intangible que recull principalment les despeses incorregudes en relació a la
construcció de la pagina web es registren pel seu cost d'adquisició, i es presenta net de la
seva corresponent amortització acumulada. La dotació a l'amortització es calcula durant
un període lineal de tres anys.
Els costos incorreguts en el manteniment i les posteriors modificacions es consideren com
a despeses corrents i es carreguen al compte de pèrdues i guanys quan s’incorren.
b. Immobilitzacions materials
Immobilitzacions materials, que inclou bàsicament l’import invertit en equipament
informàtic, es presenta pel seu cost d’adquisició net de la corresponent amortització
acumulada que es calcula en una vida útil estimada de 3 anys. A 31 de desembre de 2015
els elements en ús i que estaven totalment amortitzats augmentaven a 1.001 euros
Les despeses de manteniment i reparacions de l’immobilitzat material que no milloren la
seva utilització o allarguen la vida útil, es carreguen en el compte de pèrdues i guanys en
el moment que s'incorren. L’equipament no disposa d’actius que hagin de ser objecte de
amortització.
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c. Clients per vendes i prestació de serveis
L’Associació segueix el criteri de dotar aquelles provisions per a insolvències que
permeten cobrir els saldos de certa antiguitat o en els quals incorren circumstàncies que
permeten raonablement classificar-los com de dubtós cobrament. No existeixen saldos de
dubtós cobrament en relació als ingressos que gestiona l’equipament.
d. Subvencions
Les subvencions es troben valorades per l’import concedit. Les subvencions corrents
s’imputen íntegrament al resultat de l’exercici en que es meriten i si són de caràcter
plurianual es periodifiquen convenientment.
e. Provisions per riscos i despeses
Les responsabilitats probables o certes de qualsevol naturalesa, amb origen en litigis en
curs, reclamacions, avals, garanties, indemnitzacions i obligacions pendents de quantia
indeterminada, es provisionen contra els resultats de l’ exercici d’acord amb una estimació
raonable de la seva quantia.
f. Indemnitzacions al personal
Excepte per causa justificada, l’Associació està obligada a indemnitzar els seus
treballadors quan finalitzin els seus serveis. Els pagaments per indemnitzacions, quan
sorgeixen es comptabilitzen en el moment del pagament.
g. Impost de societats
L’Associació és una entitat de les denominades parcialment exemptes per la qual cosa
només està obligada a tributar per aquelles activitats que constitueixen rendiments
provinents d’una activitat econòmica i no formen part del seu fi principal.
L’Associació està obligada al pagament de l’Impost sobre Societats per aquelles
operacions que no estan exemptes.
La totalitat de les activitats que realitza l’Associació formen part de la seva finalitat social.
h. Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en relació al corrent real de béns i serveis que
els originen i amb independència del corrent monetari i financer que se’n derivi.
Tanmateix seguint el principi de prudència, l’entitat únicament inclou a la data de
tancament de l’exercici els beneficis realitzats, mentre que els riscs i les pèrdues es
comptabilitzen tan aviat com es coneixen.
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i.

Instruments financers

L’Entitat té registrats en el capítol d’instruments financers, aquells contractes que donen
lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un
instrument de patrimoni en una altra empresa. Per tant, la present norma resulta
d’aplicació als següents instruments financers:
Actius financers:
Efectiu i altres actius equivalents.
Crèdits per operacions comercials: clients i deutors varis.
Crèdits a tercers: com ara préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els sorgits de
la venda d’actius no corrents.
Valors representatius de deute d’altres empreses adquirits: com ara bons i pagarés.
Instruments de patrimoni d’altres empreses adquirits: accions, participacions en
institucions d’inversió col·lectiva i altres instruments de patrimoni.
Derivats amb valoració favorable per l’empresa: entre ells futurs, opcions, permutes
financeres i compra-venda de moneda estrangera a termini.
Actius financers: com ara dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal,
fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments exigits sobre
instruments de patrimoni propi.
Passius financers:
Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors diversos.
Deutes amb entitats de crèdit.
Obligacions i altres valors negociables emesos: com ara bons i pagarés.
Derivats amb valoració desfavorable per l’Empresa: entre ells futurs, opcions, permutes
financeres i compra-venda de moneda estrangera a termini.
Deutes amb característiques especials.
Altres passius financers: deutes amb tercers, com ara préstecs i crèdits financers
rebuts de persones o empreses que no siguin entitats de crèdit, inclosos els sorgits en
la compra d’actius no corrents, fiances i dipòsits rebuts, i desemborsaments exigits per
tercers sobre participacions.
Instruments de patrimoni propi: tots els instruments financers que s’inclouen dins dels fons
propis, tal com les accions ordinàries emeses
i.1.-

Inversions en empreses del grup, multigrup i associades

Les inversions en empreses del grup, multigrup i associades, es valoren inicialment pel
seu cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més el costos de
transacció.
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En el moment del tancament de l’exercici, l’Entitat procedeix a avaluar si ha existit
deteriorament de valor de les inversions. Les correccions valoratives per deteriorament i, si
escau la reversió, es duen com a despesa o ingrés, respectivament, en el compte de
pèrdues i guanys.
La correcció per deteriorament s’aplicarà sempre que existeixi evidència objectiva que el
valor en llibres d’una inversió no serà recuperable. Excepte millor evidència de l’import
recuperable, es prendrà en consideració el patrimoni net de l’Entitat participada corregit
per les plusvàlues tàcites existents en la data de valoració.
i.2.-

Inversions financeres a llarg termini

Préstecs i comptes per cobrar: es registren al seu cost amortitzat, corresponent a l’efectiu
lliurat, menys les devolucions del principal efectuades, més els interessos reportats no
cobrats en el cas dels préstecs, i al valor actual de la contraprestació realitzada en el cas
dels comptes per cobrar. L’Entitat registra les corresponents provisions per la diferència
existent entre l’import a recuperar dels comptes per cobrar i el valor en llibres pel qual es
troben registrades.
Les immobilitzacions financeres es presenten pel seu cost d’adquisició. La Federació dota
les oportunes correccions valoratives per deteriorament de valors quan existeixen
circumstàncies de suficient entitat i clara constància que així ho aconsellen.
i.3.-

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents

Sota aquest epígraf del balanç de situació abreujat es registra l’efectiu en caixa i bancs,
dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d’alta liquiditat que són ràpidament
realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor.
i.4.-

Passius financers

Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l’import rebut, net de costos
incorreguts en la transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagaderes en la
liquidació o el reemborsament i els costos de transacció, es comptabilitzen en el compte
de pèrdues i guanys abreujats segons el criteri de meritament utilitzant el mètode de
l’interès efectiu.
Els comptes a pagar es registren inicialment al seu cost de mercat i, posteriorment, són
valorades al cost amortitzat utilitzant el mètode de la taxa d’interès efectiu.
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Immobilitzacions intangibles
El seu detall a 31 de desembre de 2015, en euros es el següent:
2014

2015

Cost
Saldo a 1 de gener
Altes del exercici

11.229

11.229

Saldo a 31 de desembre

11.229

11.229

Amortització acumulada
Saldo a 1 de gener

(6)

2.591

Dotació del exercici

2.591

3.742

Saldo a 31 de desembre

2.591

6.333

Valor net comptable a 31 de desembre de 2015

8.638

4.896

Immobilitzacions materials
El detall a 31 de desembre de 2015 es immobilitzacions materials estan totalment
amortitzades.
El seu detall a 31 de desembre de 2014, en euros es el següent:
2013

2014

Cost
Saldo a 1 de gener

1.001

1.001

1.001

1.001

Altes del exercici
Saldo a 31 de desembre

Amortització acumulada
Saldo a 1 de gener

(840)

Dotació del exercici

(161)

Saldo a 31 de desembre
Valor net comptable a 31 de desembre

(840)

(1.001)

161

-
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Usuaris i deutors de les activitats i altres comptes per cobrar
El saldo inclou a 31 de desembre de 2015 quotes de socis pendents d’abonar de
bàsicament de deutors inclou com a pendent de pagament les quotes que abonen els
associats mensualment per un import de 9.243 euros (2014: 9.243 euros) corresponent al
mes de desembre s’abona el mes de gener del 2015, així com la quota pendent d’una
entitat per l’ús de la plataforma informàtica, per un import de 4.463 euros periòdicament
(2013: 30 euros per l’ús del servei de prevenció de riscos laborals)

(8)

Inversions financeres temporals i tresoreria
El detall dels saldos en inversions financeres i comptes corrents bancàries es el següent:
2014

2015

Inversions financeres
Fons d’inversions

30.000

30.000

Dipòsits a termini

70.000

70.000

100.000

100.000

52.556

39.611

Comptes corrents
Saldos disponibles en comptes corrents

A 31 de desembre de 2015 les participacions en els fons d’inversió no han experimentat
una variació significativa en la seva valoració.

(9)

Creditors per activitats i altres comptes a pagar
El detall dels creditors, en euros, es el següent:
2014
ACAP
Altres creditors
Provisió per despeses
Deutes amb Administracions publiques

2015

19.180
4.314

11.637

18.000

24.000

700

2.617

42.196

38.253

(10) Actius i passius financers
El detall dels actiu i passius financers curt termini a 31 de desembre, en euros, es el
següent:
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INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Instruments de
patrimoni

Categories Classes

2015
Actius a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys:
- Mantinguts per a negociar
- Altres

2014

30.000

Valors representatius
de deute
2015

2014

Crèdits, derivats i
altres
2015

2014

30.000

Inversions mantingudes fins el
venciment
Prèstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la
venda:
- Valorats a valor raonable
- Valorats a cost

TOTAL

TOTAL

2015

2014

30.000

30.000

70.000

70.000

70.000

70.000

6.046

13.706

6.046

13.706

76.046

83.706

106.046

113.706

TOTAL

TOTAL

Derivats de cobertura
Total

30.000

30.000

PASSIUS FINANCERS

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Deutes amb entitats
de crèdit

Categories Classes

2015
Dèbits i partides a pagar
Passius a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys

2014

Obligacions i altres
valors negociables
2015

2014

Derivats i altres

2015

2014

2015

2014

35.637

41.494

35.637

41.494

35.637

41.494

35.637

41.494

Altres
Total
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Situació fiscal
El detall dels comptes amb Administracions Públiques, en euros, a 31 de desembre, és el
següent:
2014

2015

Hisenda Pública creditora

431

2.223

Organismes de la Seguretat Social

269

394

700

2.617

Total

L’Associació es troba al corrent de la presentació i pagament dels impostos que li son
d’aplicació.
Impost sobre beneficis
Les associacions que dugin a terme activitats econòmiques o que els seus ingressos
superin els 75.000 euros tenen l’obligació de presentar, anualment, una declaració a
efectes del Impost de Societats. Els beneficis determinats conforme el règim fiscal de les
entitats parcialment exemptes estan subjectes a un tipus de gravamen del 25 per cent de
la base imposable, tributen per aquelles activitats que representen una participació i
ordenació de mitjans materials humans. De la quota resultant es poden practicar certes
deduccions per inversions i creació de treball. L’Associació considera que la totalitat dels
resultats obtinguts estan exemptes de l’Impost sobre societats.
Les retencions que s’hagin practicat en origen en concepte d’impost sobre les Rendes del
Capital tenen la consideració de pagaments a compte de l’Impost sobre Societats, de
manera que l’Entitat pot sol.licitar la seva devolució quan el deute tributari d’aquest impost
sigui inferior al import de les retencions practicades.
Impost sobre el Valor Afegit
L’UCCAP esta exempta del Impost sobre el Valor Afegit per les quotes que cobra als seus
associats en virtut a l’article 20.1.6 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit.
Contingències fiscals
L’Associació te obert a inspecció fiscal la totalitat del impostos que li son d’aplicació dels
darrers 4 exercicis. La Direcció considera que en cas d’inspecció no es posarien de
manifest passius fiscals de caràcter significatiu.
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Despeses
a) Despeses de personal

El detall de les despeses de personal de l’exercici a 31 de desembre de 2015, en euros,
es el següent:
2014
Sous i Salaris
Seguretat Social
Total

2015

11.554

34.510

2.949

7.718

14.503

42.229

El detall de les despeses de personal de l’exercici a 31 de desembre de 2014, en euros,
es el següent:
2013
Sous i Salaris
Seguretat Social
Total

2014

11.409

11.554

3.202

2.949

14.610

14.503

b) Altres despeses
Un detall de la resta de despeses presentades a 31 de desembre de 2015, en euros, és el
següent:
2014
Arrendaments i canons

2015

750

781

48.344

14.822

Primes d'assegurances

689

709

Serveis bancaris i similars

613

781

Serveis professionals independents

Subministraments
Altres serveis

3.167

1.686

31.477

39.926

85.041

58.706
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Un detall de la resta de despeses presentades a 31 de desembre de 2014, en euros, és el
següent:
2013
Arrendaments i canons
Serveis professionals independents

720

750

38.866

48.344

Primes d'assegurances

954

689

Serveis bancaris i similars

964

613

3.066

3.167

44.854

31.477

91.926

85.041

Subministraments
Altres serveis

(13)

2014

Ingressos d’explotació
El detall dels ingressos d’explotació provenen majoritàriament dels ingressos per quotes
que abonen les entitats sòcies.

(14)

Altre informació
a) Retribució de la Junta Directiva.
La Junta no percep cap remuneració en concepte de retribució salarial mes enllà de la
compensació de les despeses que hagin pogut incorre en la seva activitat de
representació, i ha representat una quantitat de 24.000 euros (2014:18.000 euros). Aixi
mateix socis de l’Entitat han percebut 6.000 euros en concepte de participació en el
grups de treball per un import de 6.000 euros.
b) Informació sobre el medi ambient
L’Associació no porta a terme activitats que tinguin un impacte significatiu en el medi
ambient i tampoc disposa d’inversions en actius ni despeses per aquest concepte.
c) Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposición
adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
La totalitat dels pagaments efectuats per l’Associació han estat efectuats dins el Termini
legal establert per la legislació vigent
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