
    

    

HA DE FORMULAR LA VOSTRA 
ENTITAT ELS COMPTES ANUALS? 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 18 de juliol de 2012 
 

Què són els comptes anuals? 
Els comptes anuals es componen del balanç de situació, 
compte de resultats, estat de canvis del patrimoni net, 
estat de fluxos d’efectiu (per a grans entitats) i memòria. 
Per tal de poder confeccionar tots aquests informes cal 
portar una comptabilitat oficial i amb doble assentament, 
tal i com marca el Codi de Comerç i seguint el pla de 
comptes que determina el Decret 259/2008 (pla de 
comptabilitat per a associacions i fundacions subjectes a 
la legislació catalana). 
 
Quines entitats no estan obligades a formular els 
comptes anuals? 
Totes les entitats estan obligades a formular els comptes 
anuals, a no ser que compleixin totes les condicions 
següents: 

- Que no estiguin obligats a fer l’Impost de 
Societats (article 313-2.1 i 322-15.1 del Llibre 
Tercer del Codi Civil) 

- Que no rebin periòdicament subvencions 
públiques (article 322-15.3 del Llibre Tercer del 
Codi Civil) 

- Que no estiguin declarades entitat d’Utilitat 
Pública (article 322-15.3 del Llibre Tercer del 
Codi Civil) 

 
Per tant, els que compleixin aquests requisits podran 
portar un llibre de caixa, amb les entrades i sortides de 
l’any i no estaran obligats a aplicar una comptabilitat 
oficial. 
 
Si no estan obligats a fer l’Impost de Societats és perquè: 

- No arriben als 100.000€ d’ingressos en l’exercici 
(quotes, donacions i subvencions incloses) 

- No arriben a 2.000€ en rendes no exemptes de 
l’impost en tot l’exercici (per exemple: interessos 
bancaris) 

- Totes les rendes no exemptes de l’impost estan 
sotmeses a retenció (per tant, no facturen, ni 
cobren entrades a actes, etc.) 

 
Quines entitats estan obligades a formular els 
comptes anuals? 
Les entitats declarades d’Utilitat Pública tenen 
l’obligació de formular els comptes anuals, tal i com s’ha 
dit anteriorment, però, a més, els han de presentar al 
registre d’associacions. Les entitats que segons els 

criteris explicats han de formular els Comptes Anuals 
però no estan declarades d’Utilitat Pública, hauran de 
confeccionar aquests informes, però no els hauran de 
presentar a cap organisme. La llei parla de “fer-los 
accessibles al públic”. 
 
Per tant, si es reben subvencions públiques 
periòdicament s’haurien de fer els Comptes Anuals i, per 
tant, portar una comptabilitat oficial seguint el pla de 
comptes vigent per a Associacions i Fundacions. Si no es 
reben subvencions públiques periòdicament i no s’està 
obligats a fer l’Impost de Societats, no cal que es 
confeccionin els Comptes Anuals i, per tant, tampoc 
caldrà que es porti una comptabilitat de doble 
assentament tal i com marca el Codi de Comerç i el Pla 
de Comptabilitat. Només serà obligatori portar un llibre de 
caixa. 
  
La Llei pot ser confusa, ja que una de les condicions per 
haver de formular els comptes anuals és rebre 
periòdicament subvencions públiques. El significat de 
“rebre periòdicament subvencions” és molt subjectiu. 
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Assessor comptable de la FAC 

 


