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1 IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT 

1.1 Denominació i domicili social 

Unió de Pagesos de Catalunya aplega pagesos, ramaders i silvicultors, homes i dones de tot 
Catalunya associats lliurement per defensar d’una forma conjunta els seus interessos i per 
aconseguir millorar les seves condicions de vida i treball. Defensa els interessos 
professionals i socials de les explotacions familiars agràries i és l’interlocutor més 
representatiu d’aquests interessos davant les administracions i la resta d’agents del sector 
agrari. 
 
Fundat l’any 1974, i legalitzat com a organització professional agrària el 1977, Unió de 
Pagesos es defineix com un sindicat professional, nacional català, democràtic, unitari, 
independent i progressista. 
 
La seu social està a Barcelona, al carrer Ulldecona, 21-33, 2a. Planta. 
 

1.2 Entitats vinculades 

La Unió de Pagesos de Catalunya té el 100% del capital social de l’empresa Eurup, SL, 
Societat mercantil constituïda el 2 de març de 1.992 per temps indefinit i domiciliada al 
carrer Ulldecona, 21-33, a la població de Barcelona, lloc en el que desenvolupa la seva 
activitat. És una entitat de dret privat, inscrita en el Registre Mercantil de la ciutat de 
BARCELONA, Tomo 24459, Foli 129, Fulla 69605, amb la identificació fiscal B60043957 i que 
es dedica a donar serveis de capçalera tant a la Unió de Pagesos com a la resta d’empreses 
del grup.  
 
Aquest grup d’empreses consta de les següents entitats, que directa o indirectament 
depenen de la Unió de Pagesos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unió de Pagesos de 

Catalunya 

G08687642 

Eurup, S.L.U. 

B60043957 

Barcelona 

Agroxarxa, S.L.U. 

B25269385 

Lleida 

Edicions la Terra, S.L.U. 

B58027806 

Barcelona 

 

Àmbit Rural, S.L.U. 

B62420229 

Barcelona 
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Agroxarxa està especialitzada en els serveis agraris. Un equip de més de dos-cents 
professionals qualificats (enginyers agrònoms, enginyers tècnics agrícoles, economistes, 
advocats, graduats socials, etc.), que coneixen a fons la realitat del sector agrari, ofereixen 
l'assessorament i la gestió empresarial, tècnica i comercial que el professional necessita per 
gestionar l'explotació agrària. 
 
 
 

 
La Terra edició i comunicació és una empresa que té com a missió donar i potenciar 
informació especialitzada, fer serveis editorials i d’informació comercial, adreçats 
fonamentalment al sector agrari i a la població rural de Catalunya, per tal de proporcionar 
elements d’informació, de formació i de debat per a la millora de la professionalitat del 
sector agrari i del món rural en general. La gestió empresarial  es  subjecta a criteris de 
rendibilitat financera i d’eficiència empresarial.  
 
 

 

Té per objecte social desenvolupar i gestionar serveis d’assessorament tècnic, econòmic i 
comercial; serveis de gestió econòmica, tècnica,  comercial, logística i administrativa; serveis 
de desenvolupament d’informes tècnics i dictàmens; serveis relacionats amb la planificació, 
estudis, treballs, projectes, programes i recerca.  Tots aquests serveis seran adreçats, 
fonamentalment, al món rural de Catalunya. 
 
Totes aquestes empreses presenten els seus comptes anuals complerts davant de 
l’administració corresponent i no es consoliden comptes entre elles. 
 

1.3 Processos electorals 

Durant l’exercici 2017 no s’han celebrat eleccions al camp.  
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2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS. 

2.1 Imatge fidel 

a) Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de resultats i 
aquesta memòria i reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera 
i dels resultats de l'empresa. 
 

b) S'han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable per a la 
consecució d'aquesta imatge fidel. 
 

c) No s'estima necessari subministrar informació complementària, addicional a la 
preceptuada per les disposicions legals per a la consecució de la imatge fidel, sense 
perjudici que pugui incloure's informació diversa per a ampliar o facilitar la 
comprensió d'alguns determinats apartats. 
 

d) Aquests comptes han estat aprovats pel Consell Nacional convocat a Barcelona el 
dia 28 de juny de 2.018. 
 

2.2 Principis comptables 

Els comptes anuals s'han formulat aplicant els principis comptables establerts pel codi de 
Comerç i el Pla General de Comptabilitat aprovat pel reial decret 1515/2007 del 16 de 
Desembre.  
 

2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

L'òrgan d'administració no té coneixement de riscos concrets que puguin alterar 
significativament el valor dels actius o passius en l'exercici següent, pel que entén que no hi 
ha necessitat de realitzar estimacions d'incertesa a la data de tancament de l'exercici.  
 

2.4 Comparació de la informació 

En la memòria d'aquests comptes anuals es reflecteixen el balanç i el compte de pèrdues i 
guanys inclosos en els comptes anuals de l'exercici anterior. L'entitat ha optat per valorar 
tots els elements patrimonials inclosos en el balanç d'obertura conforme als principis i 
normes vigents existents amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 16/2007 de 4 de 
juliol, tal com ho estableix la disposició transitòria primera del RD1515/2007. 
 

2.5 Agrupació de partides 

No hi ha partides en el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i 
l’estat de fluxos d’efectiu que hagin estat objecte de cap agrupació. 
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2.6 Elements reconeguts en diverses partides 

No existeix cap element patrimonial recollit en diverses partides. 
 

2.7 Canvis en criteris comptables 

Els criteris comptables aplicats són resultat de l'aplicació de les normes de valoració 
incloses en la segona part del PGC. Durant aquest exercici no s'ha produït cap canvi en els 
criteris comptables.  
 

2.8 Correcció de errors. 

No s’han detectat errors en exercicis anteriors. 
 
 

3 APLICACIÓ DE RESULTATS 

El Consell Nacional de l’entitat ha aprovat el següent resultat: 
 

BASES DE REPARTIMENT 

Pèrdues i guanys 6.167,88 
Romanent 0,00 
Reserves Voluntàries 0,00 
Altres reserves de lliure disposició 0,00 

Total Base Repartiment 6.167,88 
 

 

DISTRIBUCIÓ 

A reserva legal 0,00 
A reserves voluntàries 0,00 
A altres reserves 6.167,88 
A compensació pèrdues exercicis anteriors 0,00 
A romanent 0,00 
A altres aplicacions 0,00 

Total Distribucions 6.167,88 
 

 

4 NORMES DE VALORACIÓ 

Els criteris comptables aplicats en la valoració de les diferents partides que integren els 
estats financers, en termes generals, estan basats en els principis comptables 
generalment acceptats, desenvolupats en les normes de valoració donades en la nova 
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redacció dels articles 38 i 39 de la Secció Segona, del Títol III, del Llibre Primer del Codi 
de Comerç i el Pla General de Comptabilitat. 
 
Immobilitzat intangible: 
 

Es reconeixen aquí els actius sempre que compleixin el criteri d’identificació ja sigui per 
ser separables, o per sorgir de drets legals o contractuals. Es valoren inicialment a preu 
d'adquisició (que inclou totes les despeses addicionals fins a la seva posada en 
condicions de funcionament), o bé a cost de producció (preu de matèries primeres i 
consumibles, més els costos directament imputables i la fracció corresponent de costos 
indirectes). 
Per a la valoració posterior, si l'immobilitzat intangible té vida útil indefinida –la qual 
cosa succeeix quan de l'anàlisi de tots els factors rellevants no hagi un límit previsible del 
període de generació de fluxos nets d'efectiu–, s'analitza almenys anualment la seva 
eventual deterioració i es registra la corresponent provisió. Si, per contra, té vida útil 
definida, s'amortitza anualment segons la durada d'aquesta.  
Quan existeixen fons de comerç i altre immobilitzats intangibles de vida útil indefinida, el 
càlcul del valor recuperable es realitza d'acord amb l'evolució de les vendes, tenint en 
compte per a això una anàlisi de la cartera de clients; també es té en compte la marxa 
dels resultats. 

Immobilitzat material: 
 

Es valoren inicialment a preu d'adquisició (que inclou totes les despeses addicionals fins 
a la seva posada en condicions de funcionament), o bé a cost de producció (preu de 
matèries primeres i consumibles, més els costos directament imputables i la fracció 
corresponent de costos indirectes). S'inclouen els impostos indirectes quan no són 
recuperables, l'estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades 
del desmantellament o retir i altres associades al citat actiu, tals com els costos de 
rehabilitació del lloc sobre el qual s'assenta, sempre que siguin significatives, i l'empresa 
hagi pogut calcular i registrar les provisions corresponents. En els immobilitzats que 
necessiten un període de temps superior a un any per a estar en condicions d'ús, 
s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres que 
s'hagin reportat abans de la posada en condicions de funcionament de l'immobilitzat 
material. En les operacions de permuta de caràcter comercial (diferent tipus d'actiu o 
fluxos diferents), l'immobilitzat material rebut es valora pel valor raonable de l'actiu 
lliurat més, si escau, les contrapartides monetàries lliurades a canvi. Quan la permuta no 
tingui caràcter comercial, l'immobilitzat material rebut es valoren pel valor comptable 
del bé lliurat més, si escau, les contrapartides monetàries lliurades a canvi. Els béns 
d'immobilitzat rebuts en concepte d'aportació no dinerària de capital es valoren pel seu 
valor raonable en el moment de l'aportació. 
 
Amb posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l'immobilitzat material 
es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció menys l'amortització 
acumulada i, si escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per deterioració 
reconegudes. 
 
Les amortitzacions s'estableixen sistemàtica i racionalment segons la vida útil dels béns, 
considerant-se que l'aplicació de les taules fiscals i de la normativa que al·ludeix a les 
mateixes s'ajusta a la depreciació real i obsolescència.  
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Quan, com a mínim al tancament de l'exercici, l'empresa detecta que s'han produït 
pèrdues per deterioració en algun bé (valor comptable d'un bé supera al seu import 
recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els 
costos de venda i el seu valor en ús), comptabilitza llavors les corresponents correccions 
valoratives per deterioració dels elements de l'immobilitzat material, així com la seva 
reversió quan les circumstàncies que les van motivar deixen d'existir.  
 
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material 
s'incorporen a l'actiu com major valor del bé en la mesura que suposen un augment de 
la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, donant-se de baixa el 
valor comptable dels elements que s'hagin substituït.  
 
En els arrendaments operatius, les inversions realitzades per l'arrendatari que no siguin 
separables de l'actiu arrendat o cedit en ús, es comptabilitzen com immobilitzats 
materials quan compleixin la definició d'actiu. L'amortització d'aquestes inversions es 
realitza en funció de la seva vida útil que serà la durada del contracte d'arrendament o 
cessió -inclòs el període de renovació quan existeixin evidències que suportin que la 
mateixa es va a produir- , quan aquesta sigui inferior a la vida econòmica de l'actiu. 
 
Quan de les condicions econòmiques d'un acord d'arrendament es dedueixi que es 
transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu 
objecte del contracte, aquest acord es qualifica com arrendament financer. En el 
moment inicial, es registra un actiu d'acord amb la seva naturalesa, i un passiu financer 
pel mateix import, que prenent-se el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i 
el valor actual a l'inici de l'arrendament dels pagaments mínims acordats. 
 
En els arrendaments operatius (això és, en els arrendaments no financers) els ingressos i 
despeses, corresponents a l'arrendador i a l'arrendatari, derivats dels acords 
d'arrendament operatiu són considerats, respectivament, com ingrés i despesa de 
l'exercici en el qual els mateixos es reportin, imputant-se al compte de pèrdues i 
guanys. 
 

Instruments financers:   

A. Actius financers 
Classificació i valoració: 
A.1 Préstecs i partides a cobrar:  

En aquesta categoria es classifiquen, tret que sigui aplicable el disposat en els 
apartats 3 i 4 següents, els: 

 Crèdits per operacions comercials: són aquells actius financers que s'originen en la 
venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa, i 

 Crèdits per operacions no comercials: són aquells actius financers que, no sent 
instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del 
qual són de quantia determinada o determinable i que no es negocien en un 
mercat actiu.  

A.1.1 Valoració inicial. Els actius financers inclosos en aquesta categoria es 
valoraran inicialment pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contrari, 
serà el preu de la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació 
lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. No 
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obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a 
un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com les bestretes i 
crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre 
instruments de patrimoni, l'import del qual s'espera rebre en el curt termini, es 
valoren pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no 
sigui significatiu. 
A.1.2 Valoració posterior. Els actius financers inclosos en aquesta categoria es 
valoren pel seu cost amortitzat. No obstant això l'anterior, els crèdits amb 
venciment no superior a un any que, d'acord amb el disposat en l'apartat anterior, 
s'haguessin valorat inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per 
aquest import, tret que s'haguessin deteriorat. 
A.1.3. Deteriorament del valor. Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les 
correccions valoratives necessàries sempre que existeixi evidència objectiva que el 
valor d'un crèdit, o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc 
valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com resultat d'un o més esdeveniments 
que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial i que poden venir 
motivats per la insolvència del deutor. La pèrdua per deterioració del valor 
d'aquests actius financers serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor 
actual d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Parell 
els actius financers a tipus d'interès variable, s'emprarà el tipus d'interès efectiu 
que correspongui a la data de tancament dels comptes anuals d'acord amb les 
condicions contractuals. En el càlcul de les pèrdues per deterioració d'un grup 
d'actius financers es podran utilitzar models basats en fórmules o mètodes 
estadístics. 
No obstant això tot l'anterior, es respectaran en tant que sigui possible els criteris 
establerts en la normativa fiscal per a poder procedir a la deducció d'aquesta 
deterioració en la base imposable. 
 

A.2 Inversions mantingudes fins al venciment: 
Es poden incloure en aquesta categoria els valors representatius de deute, amb 
una data de venciment fixada, cobraments de quantia determinada o 
determinable, que es negociïn en un mercat actiu i que l'empresa té la intenció 
efectiva i la capacitat de conservar-los fins al seu venciment. 
A.2.1. Valoració inicial És el preu de la transacció, que equivaldrà al valor raonable 
de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li siguin 
directament atribuïbles. 
A.2.2. Valoració posterior. Pel seu cost amortitzat. 
A.2.3. Deterioració del valor. Almenys al tancament de l'exercici, haurien 
d'efectuar-se les correccions valoratives aplicant els criteris assenyalats en l'apartat 
1.3 anterior. 
No obstant això l'anterior, es respectaran en tant que sigui possible els criteris 
establerts en la normativa fiscal per a poder procedir a la deducció d'aquesta 
deterioració en la base imposable. 
 

A.3 Actius financers mantinguts per negociar: 
Es considera que un actiu financer es posseeix per a negociar quan s'origini o 
adquireixi amb el propòsit de vendre'l en el curt termini, formi part d'una cartera 
d'instruments financers per a obtenir guanys en el curt termini, o bé sigui un 
instrument financer derivat (sempre que no sigui un contracte de garantia 
financera ni un instrument de cobertura). 
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A.3.1. Valoració inicial. Pel valor raonable de la contraprestació lliurada. Els costos 
de transacció es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici. 
A.3.2. Valoració posterior. Pel seu valor raonable, sense deduir els costos de 
transacció que es pogués incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin 
en el valor raonable s'imputaran en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici. 
 

A.4 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i 
guanys: 

Recull els actius financers híbrids. També es podran incloure els actius financers 
que designi l'empresa en el moment del reconeixement inicial per a la seva 
inclusió en aquesta categoria. 
 

A.5 Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades: 
 A.5.1. Valoració inicial. Es valoraran inicialment al cost, que equivaldrà al valor 
raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin 
directament atribuïbles. No obstant això, si existís una inversió anterior a la seva 
qualificació com empresa del grup, multigrup o associada, es considerarà com 
cost d'aquesta inversió el valor comptable que hagués de tenir la mateixa 
immediatament abans que l'empresa passada a tenir aquesta qualificació. 
A.5.2. Valoració posterior. Pel seu cost, menys, si escau, l'import acumulat de les 
correccions valoratives per deterioració. Quan hagin d’assignar-se valor a aquests 
actius per baixa del balanç o altre motiu, s'aplicarà el mètode del cost mig 
ponderat per grups homogenis, entenent-se per aquests els valors que tenen 
iguals drets. 
En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació dels 
mateixos per a exercitar-los, l'import del cost dels drets disminuirà el valor 
comptable dels respectius actius. Aquest cost es determinarà aplicant alguna 
fórmula valorativa de general acceptació. 
A.5.3. Deteriorament del valor. L'import de la correcció valorativa serà la diferència 
entre el seu valor en llibres i l'import recuperable, entès aquest com el major 
import entre el seu valor raonable menys els costos de vena i el valor actual dels 
fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. Excepte millor evidència de l'import 
recuperable de les inversions, en l'estimació de la deterioració d'aquesta classe 
d'actius es prendrà en consideració el patrimoni net de l'entitat participada 
corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració. Les 
correccions valoratives per deterioració i, si escau, la seva reversió, es registraran 
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. 
La reversió de la deterioració tindrà com límit el valor en llibres de la inversió que 
estaria reconeguda en la data de reversió si no s'hagués registrat la deterioració 
del valor. No obstant això, en el cas que s'hagués produït una inversió en 
l'empresa, prèvia a la seva qualificació com empresa del grup, multigrup o 
associada, i amb anterioritat a aquesta qualificació, s'haguessin realitzat 
ajustaments valoratius imputats directament al patrimoni net derivats de tal 
inversió, aquests ajustaments tindran el tractament previst a aquest efecte en el 
Pla General de Comptabilitat. 
No obstant això tot l'anterior, es respectaran en tant que sigui possible els criteris 
establerts en la normativa fiscal per a poder procedir a la deducció  d'aquesta 
deterioració en la base imposable. 
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A.6. Actius financers disponibles per la venda: 
En aquesta categoria s'inclouen els valors representatius de deute i instruments de 
patrimoni d'altres empreses que no s'hagin classificat en cap de les categories 
anteriors. 
A.6.1. Valoració inicial. Pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contrari, 
és el preu de la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació 
lliurada, més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. 
A.6.2. Valoració posterior. Els actius financers disponibles per a la venda es valoren 
pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció que es pogués 
incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable es 
registren directament en el patrimoni net, fins que l'actiu financer causa baixa del 
balanç o es deteriora, moment que l'import així reconegut, s'imputa al compte de 
pèrdues i guanys. 
A.6.3. Deteriorament del valor. Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les 
correccions valoratives necessàries quan s'adverteixi que: 
a) en el cas dels instruments de deute adquirits, una reducció o retard en els fluxos 
d'efectiu benvolguts futurs, que poden venir motivats per la insolvència del 
deutor; o 
b) en el cas d'inversions en instruments de patrimoni, la falta de recuperació del 
valor en llibres de l'actiu. En tot cas, es presumirà que l'instrument s'ha deteriorat 
davant una caiguda d'un any i mig i d'un quaranta per cent en la seva cotització, 
sense que s'hagi produït la recuperació del seu valor. 
La correcció valorativa per deterioració del valor d'aquests actius financers serà la 
diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, si escau, qualsevol correcció 
valorativa per deterioració prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i 
guanys i el valor raonable en el moment que s'efectuï la valoració. 
Les pèrdues acumulades reconegudes en el patrimoni net per disminució del valor 
raonable, sempre que existeixi una evidència objectiva de deterioració en el valor 
de l'actiu, es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys. 
Si en exercicis posteriors s'incrementés el valor raonable, la correcció valorativa 
reconeguda en exercicis anteriors revertirà amb abonament al compte de pèrdues 
i guanys de l'exercici. No obstant això, en el cas que s'incrementés el valor 
raonable corresponent a un instrument de patrimoni, la correcció valorativa 
reconeguda en exercicis anteriors no revertirà amb abonament al compte de 
pèrdues i guanys i es registrarà l'increment de valor raonable directament contra 
el patrimoni net. 
No obstant això tot l'anterior, es respectaran en tant que sigui possible els criteris 
establerts en la normativa fiscal per a poder procedir a la deducció d'aquesta 
deterioració en la base imposable. 
 

A.7. Baixa d’actius financers: 
L'empresa dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren o s'han 
cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, sent 
necessari que s'hagin transferit de manera substancial els riscos i beneficis 
inherents a la seva propietat. Quan l'actiu financer es dóna de baixa, la diferència 
entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, 
considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el 
valor en llibres de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi 
reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua 
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sorgida al donar de baixa aquest actiu, i forma part del resultat de l'exercici que 
aquesta es produeix. 
 

B. Passius financers 
Suposen per a l'empresa una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu 
o altre actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en 
condicions potencialment desfavorables. També és un passiu financer tot contracte que 
pugui ser liquidat amb els instruments de patrimoni propi de l'empresa.  
B.1. Dèbits i partides a pagar- 

Recullen: 
Dèbits per operacions comercials: són aquells passius financers que s'originen en la 

compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa, i 

dèbits per operacions no comercials: són aquells passius financers que, no sent 

instruments derivats, no tenen origen comercial. 
B.1.1. Valoració inicial: Els passius financers inclosos en aquesta categoria es 
valoren inicialment pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contrari, serà 
el preu de la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació 
rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. No 
obstant això, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un 
any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments 
exigits per tercers sobre participacions, l'import de les quals s'espera pagar en el 
curt termini, es podran valorar pel seu valor nominal, quan l'efecte de no 
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 
B.1.2. Valoració posterior: Els passius financers inclosos en aquesta categoria es 
valoren pel seu cost amortitzat. No obstant això, els dèbits amb venciment no 
superior a un any que, d'acord amb el disposat en l'apartat anterior, es valorin 
inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest import. 

B.2. Passius financers mantinguts per negociar. 
Es considera que un passiu financer es posseeix per negociar quant: 

 S'emeti principalment amb el propòsit de readquirir en el curt termini. 
 Formi part d'una cartera d'instruments per a obtenir guanys en el curt termini, o 
 Sigui un instrument financer derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia 

financera ni hagi estat designat com instrument de cobertura. 
Valoració inicial i posterior: En la valoració dels passius financers inclosos en 
aquesta categoria s'aplicaran els criteris assenyalats per als actius financers 
mantinguts per a negociar. 

B.3. Altres passius financers a valor raonable amb canvis en la compte de pèrdues i 
guanys. 
En aquesta categoria s’inclouen els passius financers híbrids. 

B.4. Baixa de passius financers 
L'empresa dóna de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit. També 
dóna de baixa els passius financers propis que adquireixi, encara que sigui amb la 
intenció de recol·locar-los en el futur. La diferència entre el valor en llibres del 
passiu financer que s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada, es 
reconeixerà en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici que tingui lloc. 
 

C. Instruments de patrimoni propi 
Un instrument de patrimoni és qualsevol negoci jurídic que evidencia, o reflecteix, una 
participació residual en els actius de l'empresa que els emet una vegada deduïts tots les 
seves passius. En el cas que l'empresa realitzi qualsevol tipus de transacció amb els seus 
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propis instruments de patrimoni, l'import d'aquests instruments es registrarà en el 
patrimoni net, com una variació dels fons propis, i en cap cas són reconeguts com 
actius financers de l'empresa ni es registra resultat algun en el compte de pèrdues i 
guanys. 
Les despeses derivades d'aquestes transaccions, inclosos les despeses d'emissió 
d'aquests instruments, tals com honoraris de lletrats, notaris, i registradors; impressió 
de memòries, butlletins i títols; tributs; publicitat; comissions i altres despeses de 
col·locació, es registraran directament contra el patrimoni net com menors reserves. 
Les despeses derivades d'una transacció de patrimoni propi, de la qual s'hagi desistit o 
s'hagi abandonat, es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys. 

Existències:   

Valoració inicial: Els béns i serveis compresos en les existències es valoren pel seu cost, 
ja sigui el preu d'adquisició o el cost de producció, els quals inclouen els impostos 
indirectes que graven les existències quan no són recuperables directament de la 
Hisenda Pública. També s'inclouen les despeses financeres quan es necessiti un període 
de temps superior a un any per a estar en condicions de ser venudes. 
a) Preu d'adquisició: inclou l'import facturat pel venedor després de deduir qualsevol 
descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars així com els interessos 
incorporats al nominal dels dèbits, i s’afegeixen totes les despeses addicionals que es 
produeixin fins que els béns es trobin situats per a la seva venda. 
b) Cost de producció de béns i/o serveis: El cost de producció es determina afegint al 
preu d'adquisició de les matèries primeres i altres matèries consumibles, els costos 
directament imputables al producte. També s’afegeix la part corresponent dels costos 
del període de realització indirectament imputables als productes que es tracti, en la 
mesura que tals costos corresponguin al període de fabricació, elaboració o 
construcció, en els quals s'hagi incorregut al situar-los per a la seva venda i es basin en 
el nivell d'utilització de la capacitat normal de treball dels mitjans de producció. 
Valoració posterior: Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu 
preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuen les oportunes correccions 
valoratives reconeixent-les com una despesa en el compte de pèrdues i guanys. En el 
cas de les matèries primeres i altres matèries consumibles en el procés de producció, no 
es realitza correcció valorativa sempre que s'esperi que els productes acabats als quals 
s'incorporin siguin venuts per sobre del cost.  

Ingressos i despeses:   

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel 
valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, 
excepte evidència en contrari, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït: 
l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que 
l'empresa pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. 
 Ingressos per prestació de serveis: 
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot 
ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei 
en la data de tancament de l'exercici. En conseqüència, només es comptabilitzen els 
ingressos procedents de prestació de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de 
les següents condicions: 
a) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat. 
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b) És probable que l'empresa rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la 
transacció. 
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de l'exercici, pot ser 
valorat amb fiabilitat, i 
d) els costos ja incorreguts en la prestació, així com els quals queden per incórrer fins a 
completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat. 
L'empresa revisarà i, si és necessari, modificarà les estimacions de l'ingrés per rebre, a 
mesura que el servei es va prestant. La necessitat de tals revisions no indica, 
necessàriament, que el desenllaç o resultat de l'operació de prestació de serveis no 
pugui ser estimat amb fiabilitat. Quan el resultat d'una transacció que impliqui la 
prestació de serveis no pugui ser estimat de forma fiable, es reconeixeran ingressos, 
només en la quantia que les despeses reconegudes es considerin recuperables. 

Provisions i contingències:   

L'empresa reconeix com provisions els passius que, complint la definició i els criteris de 
registre o reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual del Pla General 
de Comptabilitat, resulten indeterminats respecte al seu import o a la data que es 
cancel·laran. Les provisions poden venir determinades per una disposició legal, 
contractual o per una obligació implícita o tàcita. En aquest últim cas, el seu naixement 
se situa en l'expectativa vàlida creada per l'empresa enfront de tercers, d'assumpció 
d'una obligació per part d'aquella. 
En la memòria dels comptes anuals s'informa sobre les contingències que tingui 
l'empresa relacionades amb obligacions distintes a les esmentades en el paràgraf 
anterior. 
D'acord amb la informació disponible a cada moment, les provisions es valoren en la 
data de tancament de l'exercici, pel valor actual de la millor estimació possible de 
l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, registrant-se els 
ajustaments que sorgeixin per l'actualització de la provisió com una despesa financera 
conforme es vagin reportant. Quan es tracti de provisions amb venciment inferior o 
igual a un any, i l'efecte financer no sigui significatiu, no serà necessari portar a terme 
cap tipus de descompte. 

Subvencions, donacions i llegats rebuts:   
 
Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents dels socis o propietaris. 

Si són no reintegrables, es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general, com 
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran en el compte de 
pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. 
Si són reintegrables es registraran com passius de l'empresa fins que adquireixin la 
condició de no reintegrables. 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor 
raonable de l'import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren 
pel valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu 
reconeixement. 
Quant a la imputació al compte de resultats, són ingressos de l'exercici si han estat 
concedits per a finançar dèficit d'explotació o despeses específiques. Si han estat 
concedits per a adquirir actius de l'immobilitzat i inversions immobiliàries, s'imputen 
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a ingressos de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització, correcció 
valorativa per deterioració o baixa en balanç.; si ho han estat per a adquirir 
existències o actius financers, són ingressos de l'exercici que es doni l'alienació, 
correcció valorativa per deterioració o baixa en balanç. Si en canvi s'han concedit 
per a cancel·lar deutes s'imputen com ingressos de l'exercici que es produeixi 
aquesta cancel·lació, salvo quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, 
en aquest cas la imputació es realitzarà en funció de l'element finançat. 

2. Subvencions, donacions i llegats atorgats per socis o propietaris. 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts de socis o propietaris, 
no constituïxen ingressos, havent de registrar directament en els fons propis, 
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat que es tracti. 

Operacions entre empreses vinculades:  

Amb caràcter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en el 
moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat difereix del seu valor 
raonable, la diferència es registra atenent a la realitat econòmica de l'operació. La valoració 
posterior es realitza conforme amb el previst en les corresponents normes. 
No obstant això l'anterior, en les operacions de fusió, escissió o aportació no dinerària d'un 
negoci la Societat segueix el següent criteri: 

1.- En les operacions entre empreses del grup en les quals intervé la societat dominant 
del mateix o la dominant d'un subgrup i el seu dependent, directa o indirectament, els 
elements constitutius del negoci adquirit es valoren per l'import que correspon als 
mateixos, una vegada realitzada l'operació, en els comptes anuals consolidades del 
grup o subgrup. 
2.- En el cas d'operacions entre altres empreses del grup, els elements patrimonials del 
negoci es valoren pels seus valors comptables en els seus comptes anuals individuals 
abans de l'operació.  
3.- La diferència que es pogués posar de manifest es registra en reserves. 

5 IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

a) Estat de moviments de l’immobilitzat material, intangible i inversions 
immobiliàries de l’exercici actual 

 
Exercici 2017 
IMMOBILITZAT 
MATERIAL  

Saldo 
inicial 

Entrades Sortides Saldo 
final 

211 Construccions 117.380,60 0,00 0,00 117.380,60 
215 Altres instal·lacions 100.411,67 0,00 0,00 100.411,67 
216 Mobiliari 34.496,17 0,00 0,00 34.496,17 
217 Equips processos 
informació 

53.764,18 1.055,50 
0,00 

54.819,68 

218 Elements de 
transport 

10.748,51 0,00 0,00 10.748,51 

219 Altres 
immobilitzats materials 

2.720,18 0,00 0,00 2.720,18 

TOTAL 319.521,31 479,16 2.210,01 320.576,81 
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AMORTITZACIÓ 
ACUM. MATERIAL 

Saldo 
inicial 

Augmen
ts 

Disminuci
ons 

Saldo 
final 

2810 Construccions 100.324,09 162,72 0,00 100.486,81 
2815 Altres 
instal·lacions 

96.310,90 1.046,22 6,86 97.350,26 

2816 Mobiliari 34.107,18 858,65 -6,86 34.965,83 
2817 Equips processos 
informació 

51.082,57 1.016,84 0,00 52.099,41 

2818 Elements de 
transport 

10.748,51 0,00 0,00 10.748,51 

2819 Altres immob. 
materials 

2.437,90 44,16 0,00 2.482,06 

TOTAL 295.004,29 3.128,59 0,00 298.132,88 

 
IMMOBILITZAT 
IMMATERIAL 

Saldo 
inicial 

Entrades Sortides Saldo 
final 

2060 Aplicacions 
informàtiques 

106.744,08 0,00 0,00 106.744,08 

TOTAL 106.744,08 0,00 0,00 106.744,08 

 
AMORTITZACIÓ 
ACUM.IM.IMMAT 

Saldo 
inicial 

Augmen
ts 

Disminuci
ons 

Saldo 
final 

2819 Altres immob. 
materials 

99.644,16 3.757,96 0,00 103.402,12 

TOTAL 99.644,16 3.757,96 0,00 103.402,12 

 
b) Estat de moviments de l’immobilitzat material, intangible i inversions 
immobiliàries de l’exercici anterior 
 
Exercici 2016 
IMMOBILITZAT 
MATERIAL  

Saldo 
inicial 

Entrades Sortides Saldo 
final 

211 Construccions 117.380,60 0,00 0,00 117.380,60 
215 Altres instal·lacions 100.411,67 0,00 0,00 100.411,67 
216 Mobiliari 36.706,18 0,00 2.210,01 34.496,17 
217 Equips processos 
informació 

53.285,02 479,16 0,00 53.764,18 

218 Elements de 
transport 

10.748,51 0,00 0,00 10.748,51 

219 Altres 
immobilitzats materials 

2.720,18 0,00 0,00 2.720,18 

TOTAL 321.252,16 479,16 2.210,01 319.521,31 
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AMORTITZACIÓ 
ACUM. MATERIAL 

Saldo 
inicial 

Augmen
ts 

Disminuci
ons 

Saldo 
final 

2810 Construccions 100.161,37 162,72 0,00 100.324,09 
2815 Altres 
instal·lacions 

94.960,59 1.350,31 0,00 96.310,90 

2816 Mobiliari 35.045,89 1.264,43 2.210,00 34.107,18 
2817 Equips processos 
informació 

50.241,36 841,21 0,00 51.082,57 

2818 Elements de 
transport 

10.748,51 0,00 0,00 10.748,51 

2819 Altres immob. 
materials 

2.393,62 44,28 0,00 2.437,90 

TOTAL 293.551,34 3.662,95 2.210,00 295.004,29 

 
IMMOBILITZAT 
IMMATERIAL 

Saldo 
inicial 

Entrades Sortides Saldo 
final 

2060 Aplicacions 
informàtiques 

101.227,94 5.516,14 0,00 106.744,08 

TOTAL 101.227,94 5.516,14 0,00 106.744,08 

 
AMORTITZACIÓ 
ACUM.IM.IMMAT 

Saldo 
inicial 

Augmen
ts 

Disminuci
ons 

Saldo 
final 

2819 Altres immob. 
materials 

95.473,75 4.170,41 0,00 99.644,16 

TOTAL 95.473,75 4.170,41 0,00 99.644,16 

 
 
El mètode d’amortització emprat és el lineal i la vida útil que s’ha determinat per a cada 
tipus d’element i els corresponents coeficients d’amortització són els següents: 
 

Tipus d’element Coeficient Vida útil 
211 Construccions 2% 50 
215 Altres instal·lacions 10% 10 
216 Mobiliari 10% 10 
217 Equips processos informació 25% 4 
218 Elements de transport 16% 6,25 
219 Altres immobilitzats materials 10% 10 
2060 Aplicacions informàtiques 25% 4 
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6 ACTIUS FINANCERS 

El valor en llibres, per a cadascuna de les categories d'actius financers a llarg termini, 
excepte inversions en empreses del grup, multigrup i associades es mostra en el següent 
quadre de classificació, segons la seva naturalesa i la seva funció. 

 
a) Actius financers a llarg termini, excepte en el patrimoni d’empreses del 

grup, multigrup i associades 
 

Exercici 2017 
Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
Derivats i 

Altres 
TOTAL 

Fiances 0,00 0,00 11.117,77 11.117,77 
Préstecs a empreses del grup 0,00 0,00 81.900,00 81.900,00 
Aportacions a altres empreses 0.00 0,00 240.837,09 240.837,09 
Participacions en empreses 
del grup 3.005,06 0.00 0.00 3.005,06 
Participacions en altres 
empreses  17.720,05 0.00 0.00 17.720,05 
TOTAL 20.725,11 0,00 333.854,86 354.579,97 
 
 
b) Actius financers a curt termini, excepte en el patrimoni d’empreses del grup, 

multigrup i associades 
 

Exercici 2017 
Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatiu

s de deute 

Crèdits, 
Derivats i 

Altres 
TOTAL 

Actius a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversions mantingudes fins al 
venciment 0,00 0,00 0,00 0,00 
Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 656.995,29 656.995,29 
Actius disponibles per a la 
venda 0,00 0,00 0,00 0,00 
Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 656.995,29 656.995,29 
 
 
 
 

7 PASIUS FINANCERS 

El valor en llibres, per a cadascuna de les categories de passius financers a llarg termini, es 
mostren en el següent quadre de classificació segons la seva naturalesa i la seva funció:  
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a) Passius financers a llarg termini 
 

Exercici 2017 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

Dèbits i partides a pagar 322.903,34 0,00 528.620,00 851.523,34 
Passius a valor raonable amb 
canvis a pèrdues i guanys 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 322.903,34 0,00 528.620,00 851.523,34 
 
 

Exercici 2016 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

Dèbits i partides a pagar 495.858,95 0,00 581.590,00 1.077.448,95 
Passius a valor raonable amb 
canvis a pèrdues i guanys 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 495.858,95 0,00 581.590,00 1.077.448,95 
 
 
b) Passius financers a curt termini 
 

Exercici 2017 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

Dèbits i partides a pagar 793.302,75 0,00 0,00 793.302,75 
Passius a valor raonable amb 
canvis a pèrdues i guanys 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altres 0,00 0,00 -12.993,50 -6.978,18 
TOTAL 793.302,75 0,00 -6.978,18 780.309,25 
 
 

Exercici 2016 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

Dèbits i partides a pagar 546.004,95 0,00 0,00 546.004,95 
Passius a valor raonable amb 
canvis a pèrdues i guanys 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altres 0,00 0,00 -6.978,18 -6.978,18 
TOTAL 546.004,95 0,00 -6.978,18 539.026,77 

 
L’import dels deutes, desglossats segons el seu període de venciment, es mostren 
en el següent quadre:  
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c) Venciment de les deutes al tancament de l’exercici 2017 
 

 1 2 3 4 5 TOTAL 
Deutes amb 
entitats de 
crèdit 959.360,00 116.547,17 40.298,92 0,00 0,00 1.116.206,09 
Altres 
préstecs no 
bancaris 121.222,00 109.822,00 43.912,00 32.032,00 221.632 528.620,00 
Creditors per 
arrendament 
financer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altres deutes -12.993,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.993,50 
Deutes amb 
emp. Grup i 
associades 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 
Creditors 
comercials i 
altres 
comptes a 
pag  241.945,13     241.945,13 
    Proveïdors 186.835,88 0,00 0,00 0,00 0,00 186.835,88 
    Altres 
creditors 55.109,25 0,00 0,00 0,00 0,00 55.109,25 

TOTAL 1.489.533,63 226.369,17 84.210,92 32.032 221.632 2.053.777,72 

 
El detall de les línies de descompte i pòlisses de crèdit al tancament de l'exercici es 
mostren en el següent quadre:  
 

d) Línies de descompte i pòlisses de crèdit al tancament de l’exercici 2017 
 

Entitat de crèdit 

Pòlisses de crèdit 
Límit 

Concedit Disposat Disponible 
CAJAMAR 350.000,00 223.186,83 126.813,17 
CAIXABANK 250.000,00 226.156,65 23.843,35 
BANCO POPULAR 175.000,00 147.490,95 27.509,05 
BANC SABADELL 175.000,00 168.726,29 6.273,71 
IBERCAJA 30.000,00 25.120,00 4.880,00 
TARGETES DE CRÈDIT 12.000,00 2.622,03 9.377,97 
 
e) Relació de préstecs vigents al tancament de l’exercici 2017 
 

Entitat bancària 
Data concessió/ 

Termini  
Import inicial Saldo viu 

31/12/2017 
Cajamar Juliol 2013/ 6 anys 120.000 36.140,55 
Cajamar Novembre 2014/ 4 anys 30.000 8.095,76 
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Cajamar Novembre 2014/ 4 anys 30.000 8.092,35 
Cajamar Novembre 2015/ 5 anys 150.000 89.870,53 
Banco Popular Juliol 2014/ 3 anys 66.089 0,00 
Banco Popular Maig 2015/ 4 anys 150.000 55.951,41 
Caixa d’Enginyers Agost 2015/ 5 anys 70.000 40.667,79 
Banc Sabadell Desembre 2014/ 5 anys 50.000 21.557,03 
Banc Sabadell Desembre 2015/ 3 anys 100.000 62.527,92 
 

8 FONS PROPIS 

La composició d’aquest apartat és el següent:  
 
FONS PROPIS Exercici 2017 Exercici 2016 

I.  Capital 0,00 0,00 
1. Capital escripturat 0,00 0,00 
2. Capital no exigit 0,00 0,00 
II. Prima de emissió 0,00 0,00 

III. Reserves 1.081.429,01 1.113.086,44 
IV. Accions i participacions en patrimoni 

pròpies 0,00 0,00 
V. Resultats d’exercicis anteriors 0,00 0,00 

VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 
VII. Resultat de l’exercici 6.167,88 -31.657,43 

VIII. Dividends a compte 0,00 0,00 
IX. Altres instruments de patrimoni 0,00 0,00 

 TOTAL 1.087.596,89 1.081.429,01 
 
 

9 SITUACIÓ FISCAL 

 

La Unió de Pagesos de Catalunya és una entitat parcialment exempta (segons l’article 9.3 de 
la Llei 27/2014, de l’impost sobre societats). 
L’entitat ha separat les rendes exemptes de les no exemptes, i, sobre aquestes últimes, 
descomptant les despeses associades, ha calculat el marge i li ha aplicat un 25% com a 
tipus de l’impost de societats. 
L’entitat no ha aplicat cap tipus de benefici fiscal. 
No hi ha bases imposables negatives pendents de compensació. 
 

Conceptes Import 
Rendes no exemptes 22.456,99 
-Despeses associades a rendes no exemptes  21.387,60 
Base del càlcul 1.069,39 
Total quota per impost de societats (T. I. 25%) 267,35 
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10 INGRESSOS I DESPESES 

Els consums de mercaderies, matèries primeres i altres matèries consumibles, càrregues 
socials, altres despeses d'explotació, venda de béns i prestació de serveis produïts per 
permuta de béns no monetaris i serveis, així com els resultats originats fora de l'activitat 
normal de l'empresa inclosos en la partida “Altres resultats”, es detallen en els quadres 
següents:  
 

Detall del compte de pèrdues i guanys - Ingressos Exercici 2017 
1. Ingressos per subvencions * 1.211.273,49 
2. Ingressos per quotes d’afiliació ** 815.546,08 
3. Venda de bens i prestacions de serveis *** 209.831,02 
4. Altres ingressos d’explotació 106.897,42 
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ 2.343.548,01 
 

* Detall subvencions rebudes durant l’exercici 2017 
 

Organisme ajut/ Projecte Import 2017 
GenCat. DAAM. Subvenció OPA's 546.059,93 € 
GenCat. Consorci Formació Contínua Catalunya. Cursos 149.870,75 € 
GenCat. SOC Formació i Inserció 139.509,00 € 
GenCat. Territori i Sostenibilitat. Guia ambiental del Pagès 35.000,00 € 
GenCat. Treball, Afers Socials i Família. Estudi Sinistralitat 22.700,00 € 
GenCat. SOC Programes Singulars Agrocupa't: ajut transport 1.518,00 € 
GenCat. Secretaria Família Programes Envelliment 11.600,00 € 
GenCat. Institut Català de les Dones 10.000,00 € 
Diputació de Lleida. Tastos escoles Disfruita-la 20.000,00 € 
Diputació de Lleida. Situació i perspectives dels sectors agraris 40.000,00 € 
Diputació de Lleida. Salut i Gent gran 25.000,00 € 
Diputació de Tarragona. Activitats i xerrades 18.000,00 € 
Diputació de Girona. Danys de fauna 6.000,00 € 
Diputació de Barcelona. Terra Pagesa 50.000,00 € 
Diputació de Barcelona. Guia granges escola 16.000,00 € 
Diputació de Barcelona. Vida, Terra i Arrels 20.000,00 € 
Diputació de Barcelona. LIFE Clinomics 27.395,81 € 
Ajuntament d'Igualada. Activitats a la comarca de l'Anoia 1.500,00 € 
Ministerio de Empleo y Seg.Social- DGM. Contrataciones 40.000,00 € 
Ministerio de Empleo y Seg.Social- DGM. Alojamientos 16.244,00 € 
Ministerio de Empleo y Seg.Social- DGM. Asesoramiento 10.876,00 € 
Enesa. Jornadas agricultores 4.000,00 € 

 
** Detall ingressos per quotes d’afiliació  
 

Afiliat Exercici 2017 
Quotes afiliats 815.546,08 € 
Quotes amics 0,00 € 
Quotes col·laboradors 0,00 € 
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Per aquest exercici 2017 les quotes d’afiliació han estat les següents:  
 

QUOTA NORMAL JUBILAT 2n. MEMBRE 
JUBILAT i 2n. 

MEMBRE 

AFILIAT 158,95 € 111,27 € 75,49 € 75,49 € 

     

NOVES FIGURES QUOTA    

SIMPATITZANT 198,69 €    

COL·LABORADOR Desde 193,68€    

AMICS- PERSONES FÍSIQUES 50,00 €    

AMICS- PERSONES JURÍDIQUES 150,00 €    

 
*** Detall prestació serveis durant l’exercici 2017 
 

Organisme/ Servei 
Exercici 

2017 
Diputació de Girona. Subministrament patates 17.500,00 € 
Cursos Privats 23.035,00 € 
Cursos Unión de Uniones de Agricultores (subvencionats MAPA) 15.882,50 € 
Agroxarxa, SLU Serveis capçalera 22.456,99 € 
GenCat. Agència Residus de Catalunya 15.000,00 € 
GenCat. Agència Catalana de l’Aigua 18.000,00 € 

Diputació de Barcelona. Smart Rural 6.630,00 € 

Diputació de Barcelona. Jornada Montesquiu 9.870,00 € 
Diputació de Barcelona. Camins 17.500,00 € 
Projecte Agroterritori. Món Rural 12.650,00 € 
Projecte Agroterritori. Vilassar 9.000,00 € 
GenCat. DAAM. Jornades PATT 5.785,12 € 
GenCat. DAAM. Grups Operatius Horta 2.841,30 € 
Agroxarxa, SLU Assessorament agronòmic 5.649,00 € 
Altres serveis al grup 21.546,20 € 
Altres serveis 506,41 € 
Vendes material promocional 5.978,50 € 

 
Detall del compte de pèrdues i guanys - Despeses Exercici 2017 
5. Aprovisionaments  -27.529,89 
     a)  Treballs realitzats per altres empreses -27.529,89 
6.  Despeses de personal -1.051.039,60 
 a)  Sous i salaris -813.902,62 
 a)  Seguretat Social a càrrec de l’empresa -237.136,98 
 b)  Aportacions i dotacions per a pensions 0,00 
 c)  Altres càrregues socials 0,00 
7.  Altres despeses d’explotació -1.101.976,70 
 a)  Pèrdues i deteriorament d’operacions comercials -21.464,38 
 b)  Resta de despeses d’explotació -1.080.512,32 
8.  Resultats originats fors de l’activitat normal de l’empresa 
inclosos en “Altres resultats” + amortitzacions -90.950,58 
  



MEMÒRIA COMPTES ANUALS 2017 

25 

 

TOTAL DESPESES D’EXPLOTACIÓ -2.271.496,77 
  
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 72.051,24 
  
RESULTAT FINANCER -65.616,01 
  
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 6.435,23 
  
IMPOST DE SOCIETATS -267,35 
  
RESULTAT EXERCICI 2017 6.167,88 
 
 

11 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Totes les operacions realitzades per l’entitat amb parts vinculades, pertanyen al seu tràfic 
ordinari i s'efectuen en condicions de mercat. La política de preus de transferència està 
basada en l'aplicació del principi de plena competència (valor de mercat) . 
 
En termes generals, per a determinar la quantificació de l'operació i operacions s'aplica, en 
funció de les característiques específiques de l'operació, algun dels següents mètodes: Preu 
lliure comparable o cost incrementat. 
 
Les entitats del grup Unió de Pagesos amb les quals s'ha realitzat operacions vinculades 
són les següents: 
 

Operacions amb parts vinculades a 
l’exercici 2017 

Em
p

re
se

s 
d

el
 

g
ru

p
 

A
lt

re
s 

em
p

re
se

s 
vi

nc
ul

ad
es

 

Prestació de serveis 24.527,83 36.257,86 
Recepció de serveis 99.683,03 184.822,65 
Ingressos per interessos cobrats 68,44 1.032,96 
Despeses per interessos pagats 959,28 0,00 
Dividends  0,00 0,00 
Garanties i avals rebuts 225.000,00 0,00 
Garanties i avals prestats 20.000,00 184.200,00 
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12 ALTRA INFORMACIÓ 

12.1 Nombre mig d’empleats i categories 

El nombre mig d'empleats, distribuïts per categories professionals, és el següent:  
 

Descripció 
Nombre mig empleats 

en l’exercici 2017 
Homes 11 Dones 22 

Administratiu 0 0 
Tècnic 5 17 
Cap de servei 2 5 
Cap tècnic/ director 3 0 
Gerent 1 0 
 

12.2 Retribucions personal directiu 

Les retribucions percebudes per membres del màxim òrgan de Direcció han estat de 
51.215,56 euros durant l’exercici 2017. 
 

12.3 Informació sobre drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle 

No existeix informació sobre drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
 

12.4 Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors.  

(Disposició addicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de juliol») 
 
Període mig de pagament a proveïdors: 
 

N (exercici actual) N-1 (exercici anterior) 
Dies Dies 

100,74 104,56 
 
 
No existeix cap acord de l'empresa que no figuri en balanç i sobre el qual no s'hagi 
incorporat informació en altra nota en la memòria. 
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13 COMPTE DE RESULTATS 2017 

    

A) OPERACIONS CONTINUADES                  

    

1.  Import net de la xifra de negocis    209.831,02 

    

   a) Vendes                             5.978,50 

    

   b) Prestació de serveis               203.852,52 

    

2.  Variació existències produc. acabats 0,00 

    

3.  Treballs de l'empresa per l'actiu    0,00 

    

4.  Aprovisionaments                     -27.529,89 

    

   a) Consum de mercaderies              0,00 

    

   b) Consum de matèries primes          0,00 

    

   c) Treballs realitz. altres empreses  -27.529,89 

    

   d) Deterioro mercaderies              0,00 

    

5.  Altres ingressos d'explotació        2.133.716,99 

    

   a) Ingressos accesoris i altres       922.443,50 

    

   b) Subvencions d'explotació           1.211.273,49 

    

6.  Despeses de personal                 -1.051.039,60 

    

   a) Sous, salaris i assimilats         -813.902,62 

    

   b) Càrregues socials                  -237.136,98 

    

   c) Provisions                         0,00 

    

7.  Altres despeses d'explotació         -1.101.976,70 
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   a) Serveis exteriors                  -1.073.077,47 

    

   b) Tributs                            -7.434,85 

    

   c) Pèrdues per operacions comercials  -21.464,38 

    

   d) Altres despeses de gestió corrent  0,00 

    

8.  Amortització del immobilitzat        -5.783,27 

    

9.  Imputació subven. immob. no financer 0,00 

    

10. Excessos de provisions               0,00 

    

11. Deterioro per alienacions immobil.   0,00 

    

   a) Deterioros i pèrdues               0,00 

    

   b) Resultats per alienacions          0,00 

    

12. Dif. negativa combinacions negoci    0,00 

    

13. Altres resultats                     -85.167,31 

    

  

A.1) RESULTAT EXPLOTACIO (1+2+...+12+13) 72.051,24 

  

    

14. Ingressos financers                  2.796,75 

    

   a) Participacions instrum. patrimoni  0,00 

    

       a1) En empreses del grup          0,00 

    

       a2) En tercers                    0,00 

    

   b) Valors negociables i altres        2.796,75 
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       b1) En empreses del grup          1.101,40 

    

       b2) En tercers                    1.695,35 

    

  c) Imputació subvenc. caract. financer 0,00 

    

15. Despeses financeres                  -68.412,76 

    

   a) Per deutes amb empreses grup       -23.535,64 

    

   b) Per deutes amb tercers             -44.877,12 

    

   c) Per actualització de provisions    0,00 

    

16. Variació de valor instrum. financers 0,00 

    

   a) Cartera de negociació i altres     0,00 

    

   b) Imput. result. exer. actius finan. 0,00 

    

17. Diferencies de canvi                 0,00 

    

18. Deterioro alienacions instr. financ. 0,00 

    

   a) Deterioros i pèrdues               0,00 

    

   b) Resultats per alienacions i altres 0,00 

    

  

A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)  -65.616,01 

  

  

A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)   6.435,23 

  

  

19. Impostos sobre beneficis             -267,35 

  

  

A.5) RESULTAT EXERCICI                   6.167,88 
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14 BALANÇ DE SITUACIÓ 2017 

 

 

ACTIU  
  

    
A) ACTIU NO CORRENT                      380.365,86 
    
   I.   Immobilitzat intangible          3.341,96 
    
   II.  Immobilitzat material            22.443,93 
    
   III. Inversions Immobiliàries         0,00 
    
   IV.  Invers. empreses grup l/termini  72.905,06 
    
   V.   Inversions financeres l/termini  281.674,91 
    
   VI.  Actius per impost diferit        0,00 
    
   VII. Deutors comercials no corrents   0,00 
    

    
B) ACTIU CORRENT                         2.840.355,25 
    
   I.   Actius no corrents per la venda  0,00 
    
   II.  Existències                      170.551,55 
    
   III. Deutors comercials               1.674.116,67 
    
      1.  Clients vendes i serveis       908.078,06 
    
      2.  Accionistes desembor. exigits  0,00 
    
      3.  Altres deutors                 766.038,61 
    
   IV.  Invers. empreses grup c/termini  656.995,29 
    
   V.   Inversions financeres c/termini  0,00 
    
   VI.  Periodificacions a curt termini  11.718,67 
    
   VII. Efectiu i altres actius líquids  326.973,07 
    

  

TOTAL ACTIU   (A+B)                      3.220.721,11 
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PATRIMONI NET I PASSIU  
  

    
A) PATRIMONI NET                         1.087.596,89 
    
   A-1) Fons propis                      1.087.596,89 
    
      I.   Capital                       0,00 
    
      II.  Prima d'emissió               0,00 
    
      III. Reserves                      1.081.429,01 
    
      IV.  Accions en patrimoni propies  0,00 
    
      V.   Resultats exercicis anteriors 0,00 
    
      VI.  Altres aportacions de socis   0,00 
    
      VII. Resultat de l'exercici        6.167,88 
    
      VIII.Dividend a compte             0,00 
    
      IX.  Altres instrum. patrimoni net 0,00 
    
   A-2) Ajustos per canvi de valor       0,00 
    
   A-3) Subvencions i donacions          0,00 
    

    
B) PASSIU NO CORRENT                     852.815,27 
    
   I.   Provisions a llarg termini       1.291,93 
    
   II.  Deutes a llarg termini           851.523,34 
    
      1. Deutes amb entitats de crèdit   322.903,34 
    
      2. Creditors arrendament financer  0,00 
    
      3. Altres deutes a llarg termini   528.620,00 
    
   III. Deutes empreses grup l/termini   0,00 
    
   IV.  Passius per impost diferit       0,00 
    
   V.   Periodificacions a llarg termini 0,00 
    
   VI.  Creditors comercials no corrents 0,00 
    
   VII. Deutes caract. esp. l/termini    0,00 
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C) PASSIU CORRENT                        1.280.308,95 
    
   I.   Passius vinc. actius no corrents 0,00 
    
   II.  Provisions a curt termini        0,00 
    
   III. Deutes a curt termini            780.309,25 
    
      1. Deutes amb entitats de crèdit   793.302,75 
    
      2. Creditors arrendament financer  0,00 
    
      3. Altres deutes a curt termini    -12.993,50 
    
   IV.  Deutes empreses grup c/termini   180.000,00 
    
   V.   Creditors comercials             241.945,13 
    
      1. Proveïdors                      186.835,88 
    
      2. Altres creditors                55.109,25 
    
   VI.  Periodificacions a curt termini  78.054,57 
    
   VII. Deute caract. esp. c/termini     0,00 
    

  

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)     3.220.721,11 

 


