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vers de cítrics del municipi d’A lcanar afectats
per la calamarsada del dia 17 de setembre de
2000.”

Barcelona, 27 de desembre de 2000

JOSEP GRAU I SERIS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(00.357.020)

*

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME

ORDRE
de 15 de desembre 2000, per la qual s’aproven les
normes de gestió econòmica i financera per a les
cambres oficials de Comerç, Indústria i Navega-
ció de Catalunya.

L’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol
a les directrius de la Unió Europea va donar com
a resultat el Pla general de comptabilitat per a
l’empresa, aprovat pel Reial decret 1643/1990,
de 20 de desembre. Aquest nou Pla general de
comptabilitat posa de manifest la necessitat
d’adaptar l’actual normativa comptable de les
cambres oficials de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Catalunya, que data de l’any 1984.

Aquesta adaptació es materialitza en: un Pla
sectorial de comptabilitat específic per a les
cambres oficials de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Catalunya, el qual introdueix caracte-
rístiques i particularitats pròpies de les cambres;
unes normes de gestió pressupostària, que in-
trodueix el principi de meritació per al reconei-
xement dels ingressos i les despeses i la regulació
de l’elaboració i liquidació del pla cameral de
formació.

Per això, en us de les facultats que tinc atri-
buïdes legalment,

ORDENO:

Article 1
1.1 S’aprova el Pla sectorial de comptabi-

litat de les cambres oficials de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Catalunya, el text del qual
es publica com Annex 1 a la present Ordre.

1.2 S’aproven les normes de gestió pressu-
postària de les cambres oficials de Comerç, In-
dústria i Navegació de Catalunya, el text de les
quals es publica com a annex 2 a la present
Ordre.

1.3 S’aproven normes relatives a la gestió
dels plans camerals, el text de les quals es pu-
blica com a annex 3 a la present Ordre.

1.4 Són d’aplicació supletòria els principis
i les normes de comptabilitat generalment ac-
ceptats i, en concret, els que estableix el Reial
decret 1643/1990, de 20 de desembre, pel qual
s’aprova el Pla general de comptabilitat, i per les
normes de desenvolupament que, en matèria
comptable, dicti l’Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes (ICAC).

Article 2
Les cambres, per a la presentació de la docu-

mentació comptable i pressupostària davant
l’òrgan tutelar de l’Administració de la Gene-
ralitat, s’ajustaran al següent calendari:

2.1 El projecte de pressupost ordinari anual,
juntament amb els documents esmentats a
l’apartat IV.a) de l’annex 2, s’ha de presentar a
l’òrgan tutelar per a la seva aprovació, abans del
30 de novembre de l’any anterior. L’aprovació
s’entendrà concedida si en el termini d’un mes
des de la data de recepció, l’òrgan tutelar no ha
fet cap objecció al projecte presentat.

2.2 La liquidació del pressupost ordinari,
juntament amb els documents esmentats a
l’apartat IV.b) de l’annex 2, s’ha de presentar a
l’òrgan tutelar de l’Administració de la Gene-
ralitat, per a la seva aprovació, abans del 30
d’abril de l’any següent. L’aprovació s’entendrà
concedida si, en el termini de tres mesos des de

la data de recepció, l’òrgan tutelar no ha fet cap
objecció a la documentació presentada.

2.3 Els pressupostos extraordinaris s’han de
presentar a l’òrgan tutelar de l’Administració de
la Generalitat, dins el mes següent a la seva
preceptiva aprovació pel Ple de la corporació,
juntament amb la documentació esmentada a
l’apartat IV.c) de l’annex 2. L’aprovació s’enten-
drà concedida si, en el termini d’un mes des de
la data de recepció, l’òrgan tutelar no ha fet cap
objecció al projecte presentat.

2.4 Les liquidacions dels pressupostos ex-
traordinaris s’han de presentar a l’òrgan tute-
lar de l’Administració de la Generalitat, dins el
mes següent a la seva preceptiva aprovació pel
Ple, juntament amb la documentació esmentada
a l’apartat IV.d) de l’annex 2. L’aprovació s’en-
tendrà concedida si, en el termini de tres mesos
des de la data de recepció, l’òrgan tutelar no ha
fet cap objecció al projecte presentat.

Article 3
Els comptes anuals se sotmetran a un infor-

me d’auditoria externa, prèviament a la seva pre-
sentació per a l’aprovació per part de l’òrgan
tutelar de l’Administració de la Generalitat, que
s’haurà d’ajustar al que estableix el capítol I de
la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de
comptes.

També haurà d’incloure necessàriament:
L’opinió respecte de l’acompliment dels re-

quisits d’autofinançament i de distribució de la
recaptació per l’impost de societats.

L’opinió sobre el grau de compliment tant de
les recomanacions incloses en anteriors audito-
ries, com de les indicacions de l’òrgan tutelar
incloses en resolucions relatives a anteriors pre-
sentacions de comptes.

Article 4
4.1 L’òrgan tutelar es pot adreçar directa-

ment a l’auditor per tal demanar la informació
necessària per a l’exercici de les seves compe-
tències.

4.2 L’òrgan tutelar pot sol·licitar l’assesso-
rament d’altres òrgans de fiscalització i control
de la Generalitat de Catalunya.

4.3 L’òrgan tutelar pot, excepcionalment i
motivadament, encarregar una auditoria de
comptes relativa a una cambra concreta.

D ISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La presentació dels comptes corresponents
al tancament de l’exercici 2000 es podrà fer
d’acord amb aquesta Ordre, sempre que s’apor-
ti, a efectes comparatius, una versió del pres-
supost ordinari inicial 2000, que va ser aprovat
per l’òrgan tutelar al seu dia, degudament ade-
quada a les noves normes. E l pressupost de
l’exercici de l’any 2001, si és en pessetes, incor-
porarà un resum de les partides expressades en
euros. A  partir de l’elaboració del pressupost
per a l’any 2002 tots els comptes s’expressaran
en euros.

D ISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades l’Ordre de 14 de març de
1984, sobre règim general de comptabilitat per
a les cambres oficials de Comerç, Indústria i
Navegació, i la Resolució de 8 de maig de 1985,
sobre els informes d’auditoria a efectuar a les
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Verificabilitat: s’ha de formular de manera
que els comptes anuals siguin susceptibles de
control i revisió, tant a nivell intern com extern.

IV ESTRUCTURA DEL PLA

Aquest Pla sectorial de comptabilitat per a les
cambres oficials de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Catalunya es basa en el Pla general
comptable (en endavant PGC), aprovat pel
Reial decret 1643/1990, de 20 de desembre, i
estableix el marc tècnic bàsic de normalització
comptable amb la finalitat d’aconseguir que la
informació econòmico-financera que han de
presentar les cambres sigui transparent, fiable
i comparable.

L’aspecte més rellevant d’aquest Pla de comp-
tabilitat és la introducció dels principis de comp-
tabilitat generalment acceptats, i en destaca el
criteri de la meritació tant pel que fa als ingressos
com per les despeses.

El Pla de comptabilitat per a les cambres de
comerç s’estructura en cinc parts:

La primera d’elles tracta dels principis comp-
tables que es corresponen íntegrament amb els
del PGC.

La segona part tracta el quadre de comptes,
integrat per set grups; conté els grups (1 dígit),
subgrups (2 dígits) i comptes (5 dígits) necessaris,
degudament codificats en forma decimal i amb
un títol expressiu del seu contingut. Aquest
quadre de comptes pretén ser una guia base per
a totes les cambres oficials de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Catalunya però amb la fi-
nalitat d’aconseguir el més gran grau de flexi-
bilitat; poden ampliar-se les numeracions dels
subgrups i comptes, prenent com a referència
les del PGC en funció de les necessitats de cada
cambra.

Pel que fa als comptes inclosos en els grups
6 i 7 (pèrdues i guanys) s’han adaptat a les pe-
culiaritats de les Cambres Oficials de Comerç,
Indústria i Navegació i per tant, en alguns casos,
divergeixen de la numeració que per aquests
grups indica el PGC.

La tercera part, definicions i relacions comp-
tables, complementa el quadre de comptes en
donar contingut a aquestes en virtut de les de-
finicions que s’hi incorporen.

La quarta part, comptes anuals, inclou l’es-
tructura dels models de balanç, compte de pèr-
dues i guanys i la memòria, adaptats als reque-
riments específics de les cambres oficials de
Comerç, Indústria i Navegació.

La cinquena part, que correspon a les normes
de valoració, remet al que diu per a aquest tema
el PGC, i se n’hi afegeix una de relativa al pa-
trimoni històric, al qual el PGC no fa referèn-
cia específica, i una altra de relativa als rebuts
del recurs cameral permanent i als recàrrecs, i
a les provisions corresponents.

V CONTINGUT I  CARACTERÍSTIQUES DEL PLA

Primera part: Principis comptables

1. L’aplicació dels principis comptables in-
closos en els apartats següents conduirà a fer
que els comptes anuals, formulats amb clare-
dat, expressin la imatge fidel del patrimoni, de

cambres oficials de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Catalunya.

D ISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

Barcelona, 15 de desembre de 2000

A NTONI SUBIRÀ  I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

NORMES

de gestió econòmica per a les cambres oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

A NNEX 1

Pla sectorial de comptabilitat de les cambres
oficials de Comerç, Indústria i Navegació de
Catalunya

Introducció

I FONAMENTS

La normalització comptable, si es considera
com una activitat adreçada a l’elaboració i a
l’emissió de normes comptables per obtenir
informació homogènia, tracta de donar resposta
a la necessitat de comparar la informació de
totes les entitats inserides en els diversos sectors
o branques d’activitat.

L’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol
a les directrius de la Comunitat Europea ha
donat com a resultat el Pla general de compta-
bilitat per a l’empresa, aprovat pel Reial decret
1643/1990, de 20 de desembre.

La publicació del nou Pla general de comp-
tabilitat posa de manifest la necessitat d’adap-
tar l’actual normativa comptable de les Cambres
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de
Catalunya. Aquesta adaptació es materialitza
en aquest Pla sectorial de comptabilitat de les
Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Catalunya, el qual introdueix caracte-
rístiques i particularitats pròpies de les Cambres.

El Pla sectorial de comptabilitat de les Cam-
bres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació
de Catalunya, té la finalitat d’aconseguir que els
comptes anuals expressin la imatge fidel del pa-
trimoni, de la situació financera i dels resultats
comptables de la corporació.

II ÀMBIT  D’APLICACIÓ

El Pla sectorial de comptabilitat de les cam-
bres oficials de Comerç, Indústria i Navegació
de Catalunya es concep com un pla marc apli-
cable a les corporacions que formen el col·lectiu
esmentat, que desenvolupen la seva activitat en
un entorn amb característiques pròpies que afec-
ten els seus aspectes econòmics i jurídics.

En l’aspecte econòmic, els trets característics
es poden resumir de la manera següent:

L’activitat consisteix a produir els serveis
descrits a l’article 2 de la Llei 3/1993, de 22 de
març.

Part del seu finançament procedeix de quo-
tes de caràcter parafiscal.

Els comptes anuals estan subjectes a audito-
ria.

En l’aspecte jurídic:
Les cambres són corporacions de dret públic

amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar
per a l’acompliment de les seves finalitats, que
es configuren com a òrgans consultius i de col·-
laboració amb les administracions públiques,
sense detriment dels interessos privats que per-
segueixen.

Estan subjectes a la tutela de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya.

Els hi és d’aplicació la normativa específica
i, amb caràcter supletori, la legislació referent
a l’estructura i funcionament de les administra-
cions públiques, en tot allò que s’adigui amb la
seva naturalesa i finalitats.

III DESTINATARIS I REQUISITS

DE LA  INFORMACIÓ

Cal exigir una sèrie de requisits quant a l’ela-
boració dels estats comptables, per tal de garan-
tir als destinataris de la informació la possibilitat
d’un aprofitament eficient de la informació que
contenen.

En el cas present els destinataris de la infor-
mació són, bàsicament, els òrgans de gestió i
executius de la corporació, els plens, l’adminis-
tració pública, i els electors, entenent com a tals
la descripció que en fa l’article 6 de la Llei 3/1993
de 22 de març.

E ls requisits que han de complir els estats
comptables periòdics són:

Identificabilitat del subjecte comptable i del
període temporal al qual es refereixen.

Oportunitat: la informació comptable s’ha de
presentar en el temps oportú, ja que la matei-
xa informació presentada fora de temps pot
esdevenir inútil.

Claredat: la informació comptable s’ha de
formular en termes clars i assequibles, amb l’ob-
jectiu d’assegurar l’adequada utilització per part
dels seus destinataris. La normalització comp-
table afavoreix la claredat de la informació al
facilitar uns estats comptables uniformes quant
a la seva estructura, terminologia i criteris d’ela-
boració.

Rellevància: la informació ha de ser rellevant
per a les finalitats perseguides pels destinataris,
i completa per tal que puguin tenir un coneixe-
ment suficient dels fets presentats. Cal, doncs,
declarar totes les dades i informacions addici-
onals necessàries pel procés de presa de decisi-
ons.

Raonabilitat: s’aconsegueix mitjançant l’apli-
cació correcta dels principis comptables a la for-
mulació dels comptes.

Economicitat: l’obtenció de la informació
comptable té un cost. Per tant cal tenir present
el criteri de cost-benefici a l’hora de decidir el
nivell d’agrupació-desagregació de la informació
que es presenta, en relació amb la seva utilitat
en el procés de presa de decisions per part dels
destinataris.

Imparcialitat: la informació s’ha d’elaborar
amb la intenció que sigui absolutament neutral
i imparcial, en relació amb els seus destinataris.

Objectivitat: s’ha d’elaborar aplicant meca-
nismes de processament de dades que impedei-
xin al màxim la introducció de criteris subjec-
tius per part dels responsables del procés.
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Principi de no compensació. En cap cas es
podran compensar les partides de l’actiu i del
passiu del balanç ni les despeses i ingressos que
integren el compte de resultats establerts en els
models dels comptes anuals. Es valoraran sepa-
radament els elements integrants de les diferents
partides de l’actiu i del passiu.

Principi d’uniformitat. Adoptat un criteri en
relació amb l’aplicació dels principis comptables
dins de les alternatives que, si s’escau, aquests
permetin, haurà de mantenir-se en el temps i en
l’espai i aplicar-se a tots els elements patrimo-
nials que tinguin les mateixes característiques
mentre no s’alterin els supòsits que motivaren
la seva elecció.

En cas d’alterar-se aquests supòsits es podrà
modificar el criteri adoptat al seu dia; en aquest
cas, aquestes circumstàncies es faran constar a la
memòria, indicant la incidència quantitativa i qua-
litativa de la variació sobre els comptes anuals.

Principi d’importància relativa. Es podrà
admetre la no aplicació estricta d’alguns dels
principis comptables quan la importància rela-
tiva en termes quantitatius de la variació pro-
duïda per aquest fet sigui escassament signifi-
cativa, i, en conseqüència, no alteri els comptes
anuals com a expressió de la imatge fidel a la
qual es refereix l’apartat 1.

3. En cas de conflicte entre principis comp-
tables obligatoris prevaldrà aquell que millor
expressi, aplicat als comptes anuals, la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de la corporació.

Sense perjudici de l’indicat en el paràgraf
precedent, el principi de prudència tindrà caràc-
ter preferent sobre la resta dels principis.

Segona part: Quadre de Comptes

GRUP 1
Finançament bàsic

10 Fons patrimonial
101 Fons patrimonial
10100 Fons patrimonial

11 Reserves
113 Reserves especials
11300 Fons de reserva de l’art. 47 Reglament
general de cambres
11301 Fons de reserva de l’art. 11 Llei 3/1993
117 Reserves voluntàries
11700 Reserves voluntàries
11701 Reserves afectes a pressupostos extraor-
dinaris

12 Resultats pendents d’aplicació
120 Romanents
12000 Romanents acumulats d’exercicis ante-
riors
121 Resultats negatius d’exercicis anteriors
12100 Resultats negatius d’exercicis anteriors
129 Pèrdues i guanys
12900 Resultats provinents de l’exercici
12901 Resultats provinents de la liquidació dels
pressupostos extraordinaris

13 Ingressos a distribuir en diferents exercicis
130 Subvencions de capital
13000 Subvencions de capital, de l’Estat

13010 Subvencions de capital, d’altres adminis-
tracions públiques

14 Provisions per a riscos i despeses
140 Provisions per a pensions i obligacions si-
milars

145 Provisions per a reparacions i conservació
de béns del patrimoni històric

16 Deutes a llarg termini amb entitats del grup
i associades
160 Deutes a llarg termini amb entitats del grup
1600X Préstecs a llarg termini d’entitats del grup
1609X Altres deutes a llarg termini amb entitats
del grup
161 Deutes a llarg termini amb entitats associ-
ades

17 Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i
altres conceptes
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crè-
dit
17000 Deutes a llarg termini amb entitats de
crèdit
171 Deutes a llarg termini
17100 Deutes a llarg termini

18 Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini
180 Fiances rebudes a llarg termini
18000 Fiances rebudes a llarg termini
185 Dipòsits rebuts a llarg termini
18500 Dipòsits rebuts a llarg termini

GRUP 2
Immobilitzat

20 Despeses d’establiment
200 Despeses de constitució
20000 Despeses de constitució
201 Despeses de primer establiment
20100 Despeses de primer establiment

21 Immobilitzacions immaterials
212 Propietat industrial
21200 Propietat industrial
215 Aplicacions informàtiques
21500 Programari
217 Drets sobre béns en règim d’arrendament
financer
21700 Drets sobre béns en règim d’arrendament
financer
219 Acomptes per a immobilitzacions immate-
rials
21900 Acomptes per a immobilitzacions imma-
terials

22 Immobilitzacions materials
220 Terrenys i béns naturals
22000 Terrenys
221 Construccions
22100 Edificis
224 Altres instal·lacions
22400 Instal·lacions
225 Mobiliari
22500 Mobiliari d’oficina
226 Equips procés d’informació
22600 Maquinari
227 Elements de transport
22700 Vehicles
228 Altre immobilitzat material
22800 Altre immobilitzat material
229 Immobilitzacions materials en curs i acomp-
tes
22900 Construccions en curs
22909 Acomptes per a immobilitzacions mate-
rials

23 Béns del patrimoni històric
230 Béns immobles
23000 Béns immobles
231 Arxius
23100 Arxius històrics

la situació financera i dels resultats de la cam-
bra.

Quan l’aplicació dels principis comptables
establerts en aquesta norma no sigui suficient
perquè els comptes anuals expressin la imatge
fidel esmentada, es donaran les explicacions
necessàries, a la memòria, sobre els principis
comptables aplicats.

En els casos excepcionals en els quals l’apli-
cació d’un principi comptable o de qualsevol
altra norma comptable sigui incompatible amb
la imatge fidel que han de donar els comptes
anuals, es considerarà improcedent aquesta
aplicació. De tot això se’n farà menció a la me-
mòria, s’explicarà el motiu i s’hi indicarà la in-
fluència sobre el patrimoni, la situació financera
i els resultats de la corporació.

2. La comptabilitat de la corporació es des-
envoluparà aplicant obligatòriament els princi-
pis comptables que s’indiquen a continuació:

Principi de prudència. Es comptabilitzaran
únicament els beneficis realitzats en la data de
tancament de l’exercici. Contràriament, els ris-
cos previsibles i les pèrdues eventuals origina-
des en el transcurs de l’exercici o en un d’anterior
s’hauran de comptabilitzar tan aviat com siguin
conegudes; amb aquesta finalitat es distingiran
les reversibles o potencials de les realitzades o
irreversibles.

En conseqüència, en realitzar l’esmentat tan-
cament es tindran presents tots els riscos i pèr-
dues previsibles, sigui quin sigui el seu origen.
Quan aquests riscos i pèrdues siguin coneguts
entre la data de tancament de l’exercici i la data
d’establiment dels comptes anuals, es facilita-
rà informació de tots ells en la memòria, sense
perjudici del seu reflex en el balanç i compte de
resultats.

Igualment, es tindran en compte tota classe
de depreciacions, tant si el resultat de l’exerci-
ci és positiu com si és negatiu.

Principi de cambra en funcionament. Es con-
siderarà que la gestió de la cambra té una du-
rada pràcticament il·limitada. En conseqüència,
l’aplicació dels principis comptables no anirà en-
caminada a determinar el valor del patrimoni a
efectes de la seva alienació global o parcial, ni
a la determinació de l’import que en resulti en
cas de liquidació.

Principi de registre. Els fets econòmics s’han
d’enregistrar quan neixin els drets o les obliga-
cions que els han originat.

Principi del preu d’adquisició. Com a norma
general, tots els béns i drets es comptabilitzaran
pel seu preu d’adquisició o pel seu cost de pro-
ducció.

El principi de preu d’adquisició es respecta-
rà sempre, llevat del cas que s’autoritzi a fer-hi
rectificacions per disposició legal; en aquest cas,
caldrà donar informació completa a la memò-
ria.

Principi de la meritació. La imputació d’in-
gressos i despeses es farà en funció del corrent
real de béns i serveis que aquests representin i
amb independència del moment en què es pro-
dueixi el corrent monetari o financer que se’n
deriva.

Principi de correlació d’ingressos i despeses.
El resultat de l’exercici estarà constituït pels in-
gressos de l’esmentat període menys les despeses
del mateix realitzats per a la seva obtenció, així
com els beneficis i pèrdues no relacionats cla-
rament amb l’activitat de la corporació.
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232 Biblioteca
23200 Biblioteca
233 Museus
23300 Museus
234 Béns mobles
23400 Béns mobles
239 Acomptes sobre béns del patrimoni histò-
ric
23900 Acomptes sobre béns del patrimoni his-
tòric

24 Inversions financeres en entitats del grup i
associades
240 Participacions en entitats del grup
240xx Participacions en entitats del grup
241 Participacions en entitats associades
241xx Participacions en entitats associades
242 Valors de renda fixa d’entitats del grup
242xx Valors de renda fixa d’entitats del grup
243 Valors de renda fixa d’entitats associades
243xx Valors de renda fixa d’entitats associades
244 Crèdits a llarg termini a entitats del grup
244xx Crèdits a llarg termini a entitats del grup
245 Crèdits a llarg termini a entitats associades
245xx Crèdits a llarg termini a entitats associ-
ades
246 Interessos a llarg termini d’inversions finan-
ceres en entitats del grup
246xx Interessos a llarg termini d’inversions fi-
nanceres en entitats del grup
247 Interessos a llarg termini d’inversions finan-
ceres en entitats associades
247xx Interessos a llarg termini d’inversions fi-
nanceres en entitats associades
248 Desemborsaments pendents sobre accions
d’entitats del grup
248xx Desemborsaments pendents sobre acci-
ons d’entitats del grup
249 Desemborsaments pendents sobre accions
d’entitats associades
249xx Desemborsaments pendents sobre acci-
ons d’entitats associades

25 Altres inversions financeres a llarg termini
250 Inversions financeres en capital
25000 Accions amb cotització oficial
25020 Altres
251 Inversions en renda fixa
25100 Valors de renda fixa
252 Crèdits a llarg termini
25200 Préstecs a cambres
254 Crèdits a llarg termini al personal
25400 Préstecs al personal
256 Interessos a llarg termini de valors de ren-
da fixa
25600 Interessos a llarg termini de valors de
renda fixa
257 Interessos a llarg termini de crèdits
25700 Interessos de préstecs
258 Imposicions a llarg termini
25800 Imposicions a llarg termini
259 Desemborsaments pendents d’accions
25900 Desemborsaments pendents d’accions

26 Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini
260 Fiances a llarg termini
26000 Fiances constituïdes a llarg termini
265 Dipòsits a llarg termini
26500 Dipòsits constituïts a llarg termini

27 Despeses a distribuir en diferents exercicis
270 Despeses de formalització de deutes
27000 Despeses de formalització de deutes
272 Altres despeses a distribuir
27200 Despeses per interessos diferits

28 Amortització acumulada de l’immobilitzat
281 Amortització acumulada de l’immobilitzat
immaterial
28120 Amortització acumulada de propietat
industrial
28150 Amortització acumulada d’aplicacions
informàtiques
28170 Amortització acumulada sobre béns en
règim d’arrendament financer
282 Amortització acumulada de l’immobilitzat
material
28210 Amortització acumulada de construccions
28240 Amortització acumulada d’altres instal·-
lacions
28250 Amortització acumulada de mobiliari
28260 Amortització acumulada d’equips de
procés d’informació
28270 Amortització acumulada d’elements de
transport
28280 Amortització acumulada d’altre immo-
bilitzat material

29 Provisions de l’immobilitzat
291 Provisió per depreciació de l’immobilitzat
immaterial
29100 Provisió per depreciació de l’immobilit-
zat immaterial
292 Provisió per depreciació de l’immobilitzat
material i de béns del patrimoni històric
29200 Provisió per depreciació de l’immobilit-
zat material
29210 Provisió per depreciació de béns del pa-
trimoni històric
297 Provisió per depreciació de valors negoci-
ables a llarg termini
29700 Provisió per depreciació de valors nego-
ciables a llarg termini
298 Provisió per insolvències de crèdits a llarg
termini
29800 Provisió per insolvències de préstecs a
llarg termini

GRUP 3
Existències

32 Altres proveïments
328 Material d’oficina
32800 Material d’oficina
329 Publicacions
32900 Publicacions

GRUP 4
Creditors i deutors per operacions de tràfic

40 Proveïdors
400 Proveïdors
40000 Proveïdors

41 Creditors diversos
410 Creditors diversos
41010 Creditors diversos
41020 Cambres creditores per quotes
41021 Cambres creditores per serveis
41031 Consell Superior de Cambres creditor per
quotes
41032 Consell Superior de Cambres creditor per
quaderns ATA
41033 Consell Superior de Cambres creditor per
altres conceptes
41040 Creditors per aportacions i subvencions
412 Rebuts al cobrament (Llei de bases de 1911)
41210 Rebuts impost de societats
41220 Rebuts IRPF
41230 Rebuts llicència fiscal

43 Rebuts al cobrament i clients
430 Rebuts al cobrament pel total de l’any en
curs (Llei 3/1993)
43000 Rebuts al cobrament IS de l’any en curs
(Llei 3/1993)
43001 Rebuts al cobrament IRPF de l’any en
curs (Llei 3/1993)
43002 Rebuts al cobrament IAE de l’any en curs
(Llei 3/1993)

43010 Rebuts al cobrament de l’impost de so-
cietats d’anys anteriors (Llei 3/1993)
43011 Rebuts al cobrament IRPF d’anys ante-
riors (Llei 3/1993)
43012 Rebuts al cobrament IAE d’anys anteriors
(Llei 3/1993)
431 Rebuts al cobrament fraccionat, any en curs
(Llei 3/1993)
43100 Rebuts al cobrament fraccionat IS any en
curs (Llei 3/1993)
43101 Rebuts al cobrament fraccionat IRPF any
en curs (Llei 3/1993)
43102 Rebuts al cobrament fraccionat IAE any
en curs (Llei 3/1993)
43110 Rebuts al cobrament fraccionat IS anys
anteriors (Llei 3/1993)
43111 Rebuts al cobrament fraccionat IRPF
anys anteriors (Llei 3/1993)
43112 Rebuts al cobrament fraccionat IAE anys
anteriors (Llei 3/1993)
432 Efectes al cobrament
43200 Efectes al cobrament
433 Recàrrecs
43300 Recàrrecs
43310 Recàrrecs anys anteriors
439 Clients
43900 Clients
43950 Clients de dubtós cobrament

44 Deutors varis
440 Deutors
44010 Deutors varis
44020 Cambres deutores per quotes
44021 Cambres deutores per serveis
44030 Consell Superior de Cambres deutor
4404x Provisions diverses
442 Rebuts al cobrament (Llei de bases de 1911)
44210 Rebuts impost de societats
44220 Rebuts IRPF
44230 Rebuts llicència fiscal
445 Deutors de dubtós cobrament
44510 Deutors varis
44520 Cambres deutores per quotes
44521 Cambres deutores per serveis
4454x Provisions vàries

46 Personal
460 Bestretes de remuneracions
46000 Bestretes al personal
465 Remuneracions pendents de pagament
46500 Remuneracions pendents de pagament

47 Administracions públiques
470 Hisenda pública, deutor per diversos con-
ceptes
47000 Hisenda pública, deutor per IVA
47080 Hisenda pública, deutor per subvencions
concedides
47090 Hisenda pública, deutor per devolució
d’impostos
471 Organismes de la seguretat social, deutors
47100 Organismes seguretat social, deutors
472 Hisenda pública, IVA suportat
47200 Hisenda pública, IVA suportat
473 Hisenda pública, retencions i pagaments a
compte
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47300 Hisenda pública, retencions i pagaments
a compte
474 Impost sobre beneficis anticipat i compen-
sació de pèrdues
47400 Impost sobre beneficis anticipat
47500 Impost sobre beneficis compensació de
pèrdues
475 Hisenda pública, creditor per conceptes fis-
cals
47500 Hisenda pública, creditor per IVA
47510 Hisenda pública, creditor per retencions
practicades
47520 H isenda pública, creditor per l’impost
sobre societats
476 Organismes de la Seguretat Social, creditors
47600 Seguretat Social, creditora
477 Hisenda pública, IVA repercutit
47700 Hisenda pública, IVA repercutit
479 Impost sobre beneficis diferit
47900 Impost sobre beneficis diferit

48 A justos per periodificació
480 Despeses anticipades
48000 Despeses anticipades
485 Ingressos anticipats
48500 Ingressos anticipats

49 Provisions per operacions de tràfic
490 Provisions per insolvències de tràfic
49010 Deutors diversos
49020 Cambres deutores per quotes
49040 Provisions diverses
49050 Clients
498 Provisions dels plans camerals
49800 Provisió al pla cameral d’exportacions
49801 Provisió al pla cameral de formació
499 Provisions rebuts (Llei 3/1993)
49900 Provisions de rebuts IS, emissió any en
curs (Llei 3/1993)
49901 Provisions de rebuts IRPF, emissió any en
curs (Llei 3/1993)
49902 Provisions de rebuts IAE, emissió any en
curs (Llei 3/1993)
49910 Provisions de rebuts IS, emissió anys
anteriors (Llei 3/1993)
49911 Provisions de rebuts IRPF, emissió anys
anteriors (Llei 3/1993)
49912 Provisions de rebuts IAE, emissió anys
anteriors (Llei 3/1993)
49940 Provisió de recàrrecs de rebuts de l’emis-
sió de l’any
49950 Provisió de recàrrecs de rebuts d’emissi-
ons d’anys anteriors
49990 Provisions per cobraments de l’IS, en li-
tigi
49991 Provisions per cobraments de l’IRPF, en
litigi
49992 Provisions per cobraments de l’IAE, en
litigi

GRUP 5
Comptes financers

51 Deutes a curt termini en entitats del grup i
associades
510 Deutes a curt termini amb entitats del grup
511 Deutes a curt termini amb entitats associ-
ades
516 Interessos a curt termini de deutes amb
entitats del grup
517 Interessos a curt termini de deutes amb
entitats associades

52 Deutes a curt termini per préstecs rebuts i
altres conceptes

520 Deutes a curt termini amb entitats de crè-
dit per préstecs rebuts i altres dèbits
52000 Préstecs a curt termini d’entitats de crè-
dit
52010 Deutes a curt termini per crèdit disposat
52080 Deutes per efectes descomptats
521 Préstecs a curt termini
52100 Préstecs a curt termini entre cambres
52101 Préstecs a curt termini amb tercers

53 Inversions financeres a curt termini en enti-
tats del grup i associades
530 Participacions a curt termini en entitats del
grup
530xx Participacions a curt termini en entitats
del grup
531 Participacions a curt termini en entitats
associades
531xx Participacions a curt termini en entitats
associades
532 Valors de renda fixa a curt termini d’enti-
tats del grup
532xx Valors de renda fixa a curt termini d’en-
titats del grup
533 Valors de renda fixa a curt termini d’enti-
tats associades
533xx Valors de renda fixa a curt termini d’en-
titats associades
534 Crèdits a curt termini a entitats del grup
534xx Crèdits a curt termini a entitats del grup
535 Crèdits a curt termini a entitats associades
535xx Crèdits a curt termini a entitats associa-
des
536 Interessos a curt termini d’inversions finan-
ceres en entitats del grup
536xx Interessos a curt termini d’inversions fi-
nanceres en entitats del grup
537 Interessos a curt termini d’inversions finan-
ceres en entitats associades
537xx Interessos a curt termini d’inversions fi-
nanceres en entitats associades
538 Desemborsaments pendents sobre accions
a curt termini d’entitats del grup
538xx Desemborsaments pendents sobre acci-
ons a curt termini d’entitats del grup
539 Desemborsaments pendents sobre accions
a curt termini d’entitats associades
539xx Desemborsaments pendents sobre acci-
ons a curt termini d’entitats associades

54 Altres inversions financeres temporals
540 Inversions financeres temporals en capital
54000 Accions amb cotització oficial
54010 Accions sense cotització oficial
54090 Altres
541 Inversions en renda fixa a curt termini

54100 Valors de renda fixa a curt termini
542 Crèdits a curt termini
54200 Préstecs a cambres
544 Crèdits a curt termini al personal
54400 Préstecs al personal
545 Dividends a cobrar
54500 Dividends a cobrar
546 Interessos a curt termini de valors de ren-
da fixa
54600 Interessos a curt termini de valors de renta
fixa
547 Interessos a curt termini de crèdits
54700 Interessos a curt termini de préstecs
548 Imposicions a curt termini
54800 Imposicions a curt termini
549 Desemborsaments pendents d’accions
54900 Desemborsaments pendents d’accions

55 Altres comptes no bancaris
555 Partides pendents d’aplicació
55500 Partides pendents d’aplicació
556 Desemborsaments exigits sobre accions
55600 Desemborsaments exigits sobre accions

56 Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt
termini
560 Fiances rebudes a curt termini
56000 Fiances rebudes a curt termini
561 Dipòsits rebuts a curt termini
56100 Quaderns ATA
565 Fiances constituïdes a curt termini
56500 Fiances constituïdes a curt termini
566 Dipòsits constituïts a curt termini
56600 Dipòsits constituïts a curt termini

57 Tresoreria
570 Caixa pessetes
57000 Caixa
571 Caixa moneda estrangera
57100 Caixa moneda estrangera
572 Bancs c/c vista i comptes d’estalvi
57200 Bancs c/c vista
57210 Bancs comptes d’estalvi
573 Bancs i institucions de crèdit c/c vista i comp-
tes d’estalvi en moneda estrangera
57300 Bancs c/c vista, moneda estrangera
57310 Bancs comptes d’estalvi en moneda es-
trangera

58 Ajustos per periodificació
580 Interessos pagats per endavant
58000 Interessos pagats per endavant
585 Interessos cobrats per endavant
58500 Interessos cobrats per endavant

59 Provisions financeres
597 Provisió per depreciació de valors negoci-
ables a curt termini
59700 Provisió per depreciació de valors nego-
ciables a curt termini
598 Provisió per insolvències de crèdits a curt
termini
59800 Provisió per insolvències de préstecs a curt
termini

GRUP 6
Despeses

60 Subvencions i premis
600 Subvencions a formació
60000 Subvencions a formació
601 Altres subvencions a entitats
60100 Altres subvencions a entitats

61 Viatges, estades i dietes
610 Viatges
61000 Viatges
611 Estades
61100 Estades
612 Dietes
61200 Dietes

62 Serveis exteriors
620 Despeses de recaptació
62000 Despeses de recaptació
621 Arrendaments i cànons
62110 De local
62120 De material
62130 Cànons
622 Reparacions i conservació
62210 De local
62220 De material
623 Serveis de professionals independents
62300 Serveis de professionals independents
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624 Transports
62400 Transports
625 Primes d’assegurances
62500 Primes d’assegurances
626 Serveis bancaris i similars
62600 Serveis bancaris
62690 Altres
627 Publicitat, propaganda i relacions públiques
62700 Publicitat
62710 Propaganda
62720 Relacions públiques
628 Subministraments
62800 Electricitat
62810 Aigua
62820 Gas
62830 Comunicacions (telefonia i altres)
62890 Altres subministraments
629 Altres serveis
62900 Material d’oficina
62909 Variació d’existències de material d’ofi-
cina
62910 Correus
62920 Repartiment de correspondència
62950 Quotes a organismes
62990 Altres serveis

63 Tributs
630 Impost sobre els beneficis
63000 Impost sobre els beneficis
631 Altres tributs
63100 Altres tributs
633 Ajustos negatius en la imposició s/benefi-
cis
63300 Ajustos negatius en la imposició s/bene-
ficis
634 Ajustos negatius en la imposició indirecta
63400 A justaments negatius en la imposició
indirecta
6341 Ajustos negatius en IVA de circulant
6342 Ajustos negatius en IVA d’inversions
636 Devolució d’impostos
63600 Devolució d’impostos
638 Ajustos positius en la imposició s/beneficis
63800 Ajustos positius en la imposició s/bene-
ficis
639 Ajustos positius en la imposició indirecta
63900 Ajustos positius en la imposició indirec-
ta
6391 Ajustos positius en IVA de circulant.
6392 Ajustos positius en IVA d’inversions

64 Despeses de personal
640 Sous i salaris
64000 Sous i salaris
641 Indemnitzacions
64100 Indemnitzacions al personal
642 Seguretat Social a càrrec de la cambra
64200 Seguretat Social a càrrec de la cambra
643 Aportacions a sistemes complementaris de
pensions
64300 Aportacions a sistemes complementaris
de pensions
649 Altres despeses socials
64900 Altres despeses socials

65 Publicacions i subscripcions
650 Publicacions
65000 Publicacions
651 Subscripcions
65100 Subscripcions
659 Variació d’existències de publicacions
65900 Variació d’existències de publicacions

66 Despeses financeres
662 Interessos de deutes a llarg termini
66200 Interessos de deutes a llarg termini

663 Interessos de deutes a curt termini
66300 Interessos de deutes a curt termini
666 Pèrdues en valors negociables
66600 Pèrdues en valors negociables
667 Pèrdues de crèdits
66700 Pèrdues de crèdits
668 Diferències negatives de canvi
66800 Diferències negatives de canvi
669 A ltres despeses financeres
66900 Altres despeses financeres

67 Pèrdues procedents de l’immobilitzat i des-
peses extraordinàries
670 Pèrdues procedents de l’immobilitzat imma-
terial
67000 Pèrdues procedents de l’immobilitzat
immaterial
671 Pèrdues procedents de l’immobilitzat ma-
terial i de béns del patrimoni històric
67100 Pèrdues procedents de l’immobilitzat
material i de béns del patrimoni històric
672 Pèrdues procedents de participacions en
capital a llarg termini en empreses del grup
67200 Pèrdues procedents de participacions en
capital a llarg termini en empreses del grup
673 Pèrdues procedents de participacions en
capital a llarg termini en empreses associades
67300 Pèrdues procedents de participacions en
capital a llarg termini en empreses associades
678 Despeses extraordinàries
67800 Despeses extraordinàries
679 Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors
67900 Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors

68 Dotacions per amortitzacions
680 Dotacions amortització despeses d’establi-
ment
68000 Dotacions amortització despeses d’esta-
bliment
681 Dotacions amortitzacions de l’immobilitzat
immaterial
681xx Dotacions amortitzacions immobilitzat
immaterial
682 Dotacions amortitzacions de l’immobilitzat
material
68200 Dotacions amortitzacions mobiliari
68201 Dotacions amortitzacions equips procés
d’informació
68202 Dotacions amortitzacions elements de
transport
68203 Dotacions amortitzacions altre immobi-
litzat
68204 Dotacions amortitzacions edificis
68205 Dotacions amortitzacions altres instal·-
lacions

69 Dotacions a les provisions
690 Dotació al fons de reserva de l’article 11 de
la Llei 3/1993
69000 Dotació al fons de reserva de l’article 11
de la Llei 3/1993
691 Dotació a la provisió de l’immobilitzat im-
material
69100 Dotació a la provisió de l’immobilitzat
immaterial
692 Dotació a la provisió per depreciació de l’im-
mobilitzat material i béns del patrimoni histò-
ric
69200 Dotació a la provisió de l’immobilitzat
material
69210 Dotació a la provisió de béns del patrimo-
ni històric
693 Dotació a la provisió per a la conservació i
el manteniment dels béns del patrimoni histò-
ric

69300 Dotació a la provisió per a la conserva-
ció i el manteniment dels béns del patrimoni
històric
694 Dotació a la provisió per insolvències de
tràfic
69400 Dotació a la provisió per insolvències de
tràfic
695 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts i de recàrrecs del recurs cameral perma-
nent (Llei 3/1993)
69500 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IS, de l’any en curs (Llei 3/1993)
69501 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IRPF, de l’any en curs (Llei 3/1993)
69502 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IAE, de l’any en curs (Llei 3/1993)
69510 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IS, d’anys anteriors (Llei 3/1993)
69511 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IRPF, d’anys anteriors (Llei 3/1993)
69512 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IAE, d’anys anteriors (Llei 3/1993)
69540 Dotació de provisió per insolvències de
recàrrecs de rebuts, emissió de l’any
69550 Dotació de provisió per insolvències de
recàrrecs de rebuts, emissió d’anys anteriors
69590 Dotació a la provisió per cobraments de
l’IS, en litigi
69591 Dotació a la provisió per cobraments de
l’IRPF, en litigi
69592 Dotació a la provisió per cobraments de
l’IAE, en litigi
696 Dotació a la provisió de valors a llarg ter-
mini i a curt termini
69600 Dotació a la provisió de valors a llarg
termini
69601 Dotació a la provisió d’accions
697 Dotació a la provisió per insolvències de
préstecs a llarg i a curt termini
69700 Dotació a la provisió per insolvències de
préstecs a llarg termini
69701 Dotació a la provisió per insolvències de
préstecs a curt termini
698 Dotació a les provisions dels plans camerals
69801 Dotació a les provisions del pla cameral
d’exportacions
69802 Dotació a les provisions del pla cameral
de formació

GRUP 7
Ingressos

70 recursos permanents
701 Recurs cameral permanent (Llei 3/1993)
70100 Emissió de rebuts IS any en curs
70101 Emissió de rebuts IRPF any en curs
70102 Emissió de rebuts IAE any en curs
70104 Quotes per recurs cameral permanent a
rebre d’altres cambres
70110 Devolucions de rebuts IS any en curs
70111 Devolucions de rebuts IRPF any en curs
70112 Devolucions de rebuts IAE any en curs
702 Recàrrecs (Llei 3/1993)
70200 Emissió de recàrrecs any en curs
70210 Devolució de recàrrecs any en curs
703 Anul·lacions, baixes i devolucions de rebuts
d’anys anteriors (Llei 3/1993)
70300 A nul·lacions i baixes de rebuts d’IS
d’emissions d’anys anteriors (Llei 3/1993)
70301 Anul·lacions i baixes de rebuts d’IRPF
d’emissions d’anys anteriors (Llei 3/1993)
70302 Anul·lacions i baixes de rebuts d’IAE
d’emissions d’anys anteriors (Llei 3/1993)
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70310 Devolucions de rebuts d’IS, d’emissions
d’anys anteriors (Llei 3/1993)
70311 Devolucions de rebuts d’IRPF d’emissi-
ons d’anys anteriors (Llei 3/1993)
70312 Devolucions de rebuts d’IAE, d’emissi-
ons d’anys anteriors (Llei 3/1993)
704 Anul·lacions, baixes i devolucions de recàr-
recs d’anys anteriors
70400 Anul·lacions i baixes de recàrrecs d’anys
anteriors
70410 Devolucions de recàrrecs d’anys anteri-
ors
705 Pendents d’exercicis anteriors (Llei 1911)
70500 Rebuts recurs cameral permanent de l’IS
(Llei 1911)
70501 Rebuts recurs cameral permanent de
l’IRPF (Llei 1911)
70502 Rebuts recurs cameral permanent de
l’IAE (Llei 1911)
706 Minoració recursos permanents
70601 Quota Consell Superior de Cambres

70602 Quotes per recurs cameral permanent, a
distribuir a d’altres cambres

72 Ingressos per serveis
721 Per serveis prestats
72100 Per serveis prestats
722 Per publicacions
72200 Subscripcions a publicacions
729 Altres ingressos
72900 Altres ingressos

74 Subvencions i patrocinis
740 Subvencions oficials a l’explotació
74000 Subvencions oficials a l’explotació
741 Patrocinis
74100 Patrocinis
742 Amortització de subvencions oficials de
capital
74200 Amortització de subvencions oficials de
capital

75 A ltres ingressos de gestió
752 Ingressos per arrendaments
75200 Ingressos per arrendaments

76 Ingressos financers i extraordinaris
760 Ingressos d’accions
76000 Ingressos d’accions
761 Ingressos de renda fixa
76100 Ingressos de renda fixa
762 Ingressos de crèdits a llarg termini
76200 Interessos de crèdits llarg termini
763 Ingressos de crèdits a curt termini
76300 Interessos de crèdits a curt termini
764 Ingressos extraordinaris
76400 Ingressos extraordinaris
765 Interessos de demora
76500 Interessos de demora recurs cameral
permanent
768 Diferències positives de canvi
76800 Diferències positives de canvi
769 Altres ingressos financers
76900 Interessos de comptes bancaris
76901 Altres ingressos financers

79 Aplicacions de provisions
790 Aplicació provisió Fons de reserva de l’ar-
ticle 11 de la Llei 3/1993
79000 Aplicació provisió Fons de reserva de l’ar-
ticle 11 de la Llei 3/1993
791 Excés de provisió de l’immobilitzat imma-
terial
79100 Excés de provisió de l’immobilitzat im-
material

792 Excés de provisió per depreciació de l’im-
mobilitzat material i dels béns del patrimoni
històric
79200 Excés de provisió per depreciació de l’im-
mobilitzat material
79210 Excés de provisió per depreciació de béns
del patrimoni històric
793 Excés de la provisió per a la conservació i
reparació de béns del patrimoni històric
79300 Excés de la provisió per a la conservació
i reparació de béns del patrimoni històric
794 Provisió per insolvències de tràfic
79400 Aplicació provisió per insolvències (Llei
3/1993)
79500 Aplicació provisió per insolvències de
rebuts IS d’anys anteriors
79501 Aplicació provisió per insolvències de
rebuts IRPF d’anys anteriors
79502 Aplicació provisió per insolvències de
rebuts IAE d’anys anteriors
79540 Aplicació provisió per insolvències de
recàrrecs d’anys anterior
79590 Aplicació provisions per cobraments de
l’IS, en litigi
79591 Aplicació provisions per cobraments de
l’IRPF, en litigi
79592 Aplicació provisions per cobraments de
l’IAE, en litigi
796 Provisió de valors a llarg i a curt termini
79600 Aplicació provisions de valors a llarg ter-
mini
79601 Aplicació provisions de valors a curt ter-
mini
797 Provisió per insolvències de crèdits a llarg
i a curt termini
79700 Aplicació provisions per insolvències de
crèdits a llarg termini
79701 Aplicació provisions per insolvències de
crèdits a curt termini
798 Provisió als plans camerals
79800 Aplicació de les provisions al pla came-
ral d’exportació
79801 Aplicació de les provisions al pla de for-
mació
799 Provisió per a pensions i obligacions simi-
lars
79900 Aplicació de la provisió per a pensions i
obligacions similars

Tercera part: Definicions i relacions comptables

GRUP 1
Finançament bàsic

Comprèn els recursos propis i el finançament
aliè a llarg termini destinats, en general, a finan-
çar l’actiu permanent i a cobrir un marge rao-
nable del circulant; inclou també els ingressos
a distribuir en diferents exercicis, accions prò-
pies i altres situacions transitòries del finança-
ment bàsic.

10 Fons patrimonial
11 Reserves
12 Resultats pendents d’aplicació
13 Ingressos a distribuir en diferents exercicis
14 Provisions per a riscos i despeses
16 Deutes a llarg termini amb entitats del grup
i associades
17 Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i
altres conceptes
18 Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

Els comptes d’aquests subgrups figuraran en
el passiu del balanç dins del capítol de Fons
propis. La seva constitució i utilització necessita

l’acord del Ple i autorització prèvia de l’òrgan
tutelar.

10 Fons patrimonial

10100 Fons patrimonial
És el capital de les entitats sense forma mer-

cantil, cas aplicable a les cambres
a) S’abonarà per les aportacions fundacionals

a la constitució inicial i successives destinades
a augmentar aquest Fons i per acords del Ple de
la Cambra amb càrrec a comptes dels subgrups
11 i 12.

b) Es carregarà a l’extinció de la corporació
una vegada transcorregut el període de liquida-
ció.

11 Reserves
Els comptes d’aquest subgrup figuraran al

passiu del balanç, formant part dels fons propis

11300 Fons de reserva de l’article 47 Reglament
general de cambres

Correspon al fons establert per l’article 47 del
Reglament general de cambres.

Es carregarà a la disposició que se’n faci,
prèvia autorització de l’òrgan tutelar, amb con-
trapartida als comptes pertinents.

S’abonarà pel seu retorn, si ha estat utilitzat
per cobrir necessitats de tresoreria.

11301 Fons de reserva de l’article 11 Llei 3/1993
Correspon al fons dotat per l’import de l’excés

resultant dels ingressos del recurs cameral per-
manent sobre el total dels ingressos, d’acord amb
el que estableix l’article 11 de la Llei 3/1993.

a) S’abonarà amb càrrec al compte 690.
b) Es carregarà a la disposició que se’n faci

amb contrapartida al compte 790 o als comptes
del subgrup 57.

11700 Reserves voluntàries
Són les constituïdes voluntàriament per l’en-

titat, per distribució de beneficis de l’exercici o
d’exercicis anteriors.

a) S’abonarà generalment, amb càrrec al
compte 129 o bé 120.

b) Es carregarà per la disposició que es faci
d’aquestes reserves.

11701 Reserves afectes a pressupostos extraor-
dinaris

El moviment d’aquest compte és anàleg a l’as-
senyalat darrerament pel que fa a pressupostos
extraordinaris de despesa.

12 Resultats pendents d’aplicació
E ls comptes d’aquest subgrup figuraran al

passiu del balanç, formant part dels fons propis,
amb signe positiu o negatiu segons correspon-
gui.

12000 Romanents acumulats d’exercicis ante-
riors

Beneficis no aplicats específicament a cap
altre compte, després de l’aprovació dels comp-
tes anuals i de la distribució de resultats de l’exer-
cici.

a) S’abonarà amb càrrec al compte 129.
b) Es carregarà per la seva aplicació.

12100 Resultats negatius d’exercicis anteriors
Són pèrdues d’exercicis anteriors
a) Es carregarà amb abonament al compte

129.
b) S’abonarà amb càrrec al compte o als

comptes mitjançant els quals es cancel·li el seu
saldo.
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12900 Resultats provinents de l’exercici.
Resultat de l’exercici abans de la seva aplica-

ció a altres comptes patrimonials.
a) S’abonarà:
a1) Per determinar el resultat ordinari a fi-

nal de l’exercici, amb càrrec als comptes dels
grups 6 i 7 que presentin saldo creditor.

a2) Per l’aplicació del resultat negatiu de
l’exercici, amb càrrec al compte 121.

b) Es carregarà:
b1) Per determinar el resultat ordinari a fi-

nal de l’exercici amb abonament als comptes del
grups 6 i 7 que presentin saldo deutor.

b2) Per l’aplicació que es faci dels resultat
conforme als acords del Ple de la Cambra.

12901 Resultats provinents de la liquidació dels
pressupostos extraordinaris

El moviment d’aquest compte és anàleg al del
compte anterior, en relació amb els resultats de
les liquidacions de pressupostos extraordinaris.

13 Ingressos a distribuir en diferents exercicis
Ingressos imputables a exercicis futurs, que

es difereixen per la cambra. Figuraran al passiu
del balanç

13000 Subvencions de capital, de l’Estat.
13010 Subvencions de capital, d’altres admi-

nistracions públiques.
Corresponen als ingressos per subvencions

concedides per les administracions públiques,
per a l’establiment o estructura fixa de la cam-
bra, quan no siguin reintegrables. Els comptes
d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç.

a.1) S’abonarà amb càrrec als comptes del
subgrup 47 o 57, per la subvenció concedida a
la Cambra.

b.1) Es carregarà en tancar l’exercici, amb
abonament al compte 742 per la part de la sub-
venció imputada com a ingrés en aquest, a me-
sura que s’amortitzen les inversions realitzades.

14 Provisions per a riscos i despeses
Provisions que tenen per objecte cobrir des-

peses originades en el mateix exercici o en un
altre d’anterior, pèrdues o deutes que estiguin
clarament especificades pel que fa a la seva
naturalesa, però que, a la data de tancament de
l’exercici, sent probables o certes, són indeter-
minades quant al seu import exacte o quant a
la data en què es produiran. Figuraran al pas-
siu del balanç.

14000 Provisions per a pensions i obligacions
similars

Correspon a fons destinats a cobrir obligaci-
ons legals o contractuals referents al personal
de l’entitat, amb motiu de jubilació o d’altres
atencions de caràcter social (viduïtat, orfandat,
etc.).

a) S’abonarà:
pels imports estimats de les necessitats anu-

als, amb càrrec al compte 643.
per l’import dels rendiments atribuïbles a la

provisió constituïda, amb càrrec al compte 662.
b) Es carregarà:
per l’aplicació de la provisió, amb abonament

als comptes del subgrup 57
per l’excés de provisió, amb abonament al

compte 79900.

14500 Provisions per a reparacions i conserva-
ció de béns del patrimoni històric

Import estimat per fer front a les reparacions
i conservació de caràcter extraordinari dels béns
integrants del patrimoni històric.

a) S’abonarà per l’import estimat de les ne-
cessitats anual, amb càrrec al compte 69300.

b) Es carregarà:
per l’import de les reparacions o conservació

realitzades, amb abonament als comptes del
subgrup 57.

per l’excés de provisió amb abonament al
compte 79300.

16 Deutes a llarg termini amb entitats del grup
i associades

Deutes de l’empresa, el venciment dels quals
es produeixi en un termini superior a un any,
contretes amb entitats del grup i associades. Els
comptes d’aquest subgrup figuraran al passiu del
balanç, formant part de Creditors a llarg termini.

La part dels deutes a llarg termini que tingui
venciment a curt termini figurarà al passiu del
balanç en l’agrupació Creditors a curt termini;
a aquests efectes hom traspassarà l’import que
representen els deutes a llarg termini amb ven-
ciment a curt termini als comptes corresponents
del subgrup 51.

160 Deutes a llarg termini amb entitats del grup
Deutes de la cambra amb altres entitats del

grup per préstecs rebuts i altres dèbits no inclo-
sos en altres comptes d’aquest subgrup, amb
venciment superior a un any.

El seu moviment és el següent:
a) S’abonarà, en formalitzar-se el deute o

préstec, pel valor de reemborsament, amb càrrec
als comptes del subgrup 57.

b) Es carregarà pel reintegrament anticipat,
total o parcial, amb abonament als comptes del
subgrup 57.

161 Deutes a llarg termini amb entitats associ-
ades

Deutes de l’empresa amb entitats del grup o
associades per préstecs rebuts i altres dèbits no
inclosos en altres comptes d’aquest subgrup,
amb venciment superior a un any.

El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per
al compte 160.

17 Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i
altres conceptes

Finançament aliè a llarg termini que no sigui
d’empreses del grup o associades. Els comptes
d’aquest subgrup figuraran al passiu del balanç,
formant part de Creditors a llarg termini.

La part dels deutes a llarg termini que tingui
venciment a curt termini figurarà al passiu del
balanç en l’agrupació Creditors a curt termini;
a aquests efectes es traspassarà l’import que
representin els deutes a llarg termini amb ven-
ciment a curt, als comptes corresponents del
subgrup 52.

17000 Deutes a llarg termini amb Entitats de
crèdit

Correspon a deutes de la Cambra amb enti-
tats de crèdit, amb venciment superior a un any.

a) S’abonarà al formalitzar el préstec amb
càrrec generalment als comptes del subgrup 57.

b) Es carregarà pel reintegrament, anticipat,
total o parcial amb abonament als comptes del
subgrup 57.

17100 Deutes a llarg termini
Deutes amb tercers per préstecs rebuts i al-

tres dèbits no inclosos en altres comptes d’aquest
subgrup, amb venciment superior a un any. El
seu moviment és el següent:

a) S’abonarà en formalitzar-se el préstec, per
l’import d’aquest, amb càrrec, generalment, als

comptes del subgrup 57 i, si s’escau, al compte
272.

b) Es carregarà per la cancel·lació anticipada,
total o parcial, dels deutes, amb abonament als
comptes del subgrup 57 i, si s’escau, al compte
272.

18 Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini
E ls comptes d’aquest subgrup figuraran al

passiu del balanç. La part de les fiances i dipò-
sits rebuts a llarg termini que tingui venciment
a curt termini figurarà al passiu del balanç en
l’agrupació fiances i dipòsits rebuts a curt ter-
mini; a aquests efectes es traspassarà l’import
que representin les fiances i dipòsits rebuts a
llarg termini amb venciment a curt termini, als
comptes corresponents del subgrup 56.

18000 Fiances rebudes a llarg termini
Correspon a l’efectiu rebut en garantia del

compliment d’una obligació, a un termini supe-
rior a un any.

a) S’abonarà a la constitució de la fiança amb
càrrec generalment als comptes del subgrup 57.

b) Es carregarà:
b1) Pel reintegrament, anticipat, total o par-

cial amb abonament als comptes del subgrup 57.
b2) Per incompliment de l’obligació fiançada,

amb abonament al compte 764XX.

18500 Dipòsits rebuts a llarg termini
Efectiu rebut en concepte de dipòsit irregu-

lar, a un termini superior a un any.
El moviment d’aquest compte és anàleg a l’as-

senyalat darrerament, per les fiances rebudes a
llarg termini.

GRUP 2
Immobilitzat

Comprèn els elements del patrimoni destinats
a servir de forma durable en l’activitat de la
Cambra. També s’inclouen en aquest grup les
“despeses d’establiment” i “les despeses a dis-
tribuir en diferents exercicis”.

20 Despeses d’establiment
E ls comptes d’aquest subgrup, figuraran a

l’actiu del balanç.

20000 Despeses de constitució
Despeses de naturalesa juridicoformal, neces-

sàries per dur a terme la constitució de l’entitat
a) Es carregarà per l’import de les despeses

realitzades, amb abonament, als comptes del
subgrup 57.

b) S’abonarà per l’import que s’hagi d’impu-
tar anualment a resultats amb càrrec al comp-
te 680.

20100 Despeses de primer establiment
Despeses necessàries fins que l’entitat iniciï

l’activitat.
El moviment d’aquest compte és anàleg a l’es-

tablert al compte anterior.

21 Immobilitzacions immaterials
Elements patrimonials intangibles constituïts

per drets susceptibles de valoració econòmica.
Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’ac-
tiu del balanç, dins del capítol de l’Immobilit-
zat immaterial.

21200 Propietat industrial
Import satisfet per la propietat, o pel dret d’ús,

o en la concessió de l’ús de les diferents mani-
festacions de la propietat industrial, en els
casos en què, per les estipulacions de la contrac-
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ta, cal que sigui inventariat per l’empresa adqui-
ridora.

Aquest compte comprendrà també les des-
peses realitzades en recerca i desenvolupament
quan els resultats dels respectius projectes siguin
positius i, complint els requisits legals necessaris,
s’inscriguin en el corresponent Registre.

a) Es carregarà:
a1) Per l’adquisició a altres empreses, amb

abonament, generalment, als comptes del sub-
grup 57.

a2) Pels desemborsaments exigits per a la
inscripció en el corresponent Registre, amb
abonament, generalment, a comptes del subgrup
57.

b) S’abonarà per les alienacions i en general
per la baixa en inventari, amb càrrec, general-
ment, als comptes del subgrup 57, i en cas de
pèrdues al compte 670.

21500 Programari
S’inclourà en aquest compte l’import de l’ad-

quisició en propietat o bé pel dret a la utilitza-
ció de programes informàtics.

a) Es carregarà per l’import de l’adquisició
amb abonament a comptes del subgrup 57.

b) S’abonarà en cas de venda i, en general,
per la baixa en l’inventari, amb contrapartida a
comptes del subgrup 57 i en cas de pèrdues als
comptes del subgrup 67.

21700 Drets sobre béns en règim d’arrendament
financer

Valor del dret d’ús i d’opció de compra sobre
béns que la Cambra utilitza en règim d’arren-
dament financer. El moviment d’aquest compte
s’efectuarà atenent el que disposen les Normes
de valoració del Pla general de comptabilitat per
a l’empresa.

21900 Acomptes per a immobilitzacions imma-
terials.

Lliuraments a proveïdors d’immobilitzat im-
material, normalment en efectiu, en concepte
d’acomptes de subministraments futurs.

a) Es carregarà pels lliuraments d’efectiu als
proveïdors, amb abonament als comptes del
subgrup 57.

b) S’abonarà pels subministraments rebuts
dels proveïdors “en conformitat”, amb càrrec,
generalment, als comptes d’aquest subgrup.

22 Immobilitzacions materials
E lements patrimonials tangibles, mobles i

immobles. Els comptes d’aquest subgrup figu-
raran a l’actiu del balanç, dins del capítol de l’im-
mobilitzat material.

El moviment dels comptes del subgrup 22 és
el següent:

a) Es carregaran en general pel preu d’adqui-
sició (vegeu les normes de valoració del Pla
general de comptabilitat per a l’empresa, on
s’explica més particularment) amb contrapar-
tida a comptes del subgrup 57.

b) S’abonaran per les vendes i en general per
la baixa en l’inventari amb contrapartida als
comptes del subgrup 57 i en cas de pèrdues als
comptes 671.

22000 Terrenys
Aquest compte inclou els solars de naturalesa

urbana i altres terrenys no urbans.

22100 Edificis
Edificacions en general.

22400 Instal·lacions
Entre altres, elèctriques, calefacció, aire con-

dicionat, incendis, exteriors, seguretat...

22500 Mobiliari
En general material i equips d’oficina, màqui-

nes copiadores, centraleta telefònica.

22600 Maquinari
Ordinadors i altres conjunts electrònics.

22700 Vehicles
Vehicles en general utilitzats per al transport.

22800 Altre immobilitzat material
Qualsevol altre immobilització material no

inclosa en altres comptes del subgrup 22.

22900 Construccions en curs
Immobilitzacions en adaptació, construcció

o muntatge, en tancar l’exercici.
a) Es carregarà per la recepció d’obres i tre-

balls que corresponguin a les immobilitzacions
en curs.

b) S’abonarà un cop les obres i treballs esti-
guin acabats amb càrrec al compte 22.

22909 Acomptes per a immobilitzacions mate-
rials

a) Es carregarà pels pagaments a proveïdors
amb abonament als comptes del subgrup 57.

b) S’abonarà pels subministraments rebuts
dels proveïdors “en conformitat” amb càrrec, ge-
neralment, als comptes d’aquest subgrup que
correspongui.

23 Béns del patrimoni històric
Elements patrimonials mobles o immobles

d’interès artístic, històric, paleontològic, arque-
ològic, etnogràfic, científic o tècnic, així com el
patrimoni documental i bibliogràfic, els jaci-
ments, zones arqueològiques, zones naturals,
jardins i parcs que tinguin valor artístic i histò-
ric o antropològic.

S’inclouran en aquest subgrup tots els béns
que compleixin les condicions exigides per la
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, amb independència del fet que
hagin estat inventariats o declarats d’interès
cultural.

E ls comptes d’aquest subgrup figuraran en
l’actiu del balanç.

El moviment d’aquest subgrup, excepte pel
compte 239, és el següent:

a) Es carregaran pel preu d’adquisició o cost
de producció, amb abonament, generalment, a
comptes del subgrup 57.

b) S’abonaran per les alineacions i en general
per la baixa en inventari amb càrrec, general-
ment, a comptes del subgrup 57, o, en cas de
pèrdues, al compte 671.

23000 Béns immobles
Els enumerats en l’article 334 del Codi Civil,

així com els elements que es poden considerar
consubstancials amb els edificis i formen part
d’aquests o de l’entorn, o l’hagin format, encara
que en el cas de poder ser separats constituei-
xin un tot perfecte de fàcil aplicació a altres cons-
truccions o a utilitats diferents del seu original,
sigui quina sigui la matèria de què estiguin for-
mats i encara que la seva separació no perjudiqui
visiblement al mèrit històric o artístic de l’immo-
ble a què estan adherits.

23100 Arxius històrics
Conjunts orgànics de documents, o la reunió

d’alguns d’ells, reunits per les persones jurídi-

ques, públiques o privades, en l’exercici de les
seves activitats, al servei de la seva utilització per
la investigació, la cultura, la informació i la gestió
administrativa.

23200 Biblioteca
Conjunts o col·leccions de llibres, manuscrits

i altres materials bibliogràfics o reproduccions
per qualsevol altre mitjà per a la seva lectura en
sala pública o mitjançant préstec temporal, al
servei de l’educació, la investigació, la cultura
i la informació.

23300 Museus
Conjunts i col·leccions de valor històric, ar-

tístic, científic i tècnic o de qualsevol altre na-
turalesa cultural.

23400 Béns mobles
Béns mobles no susceptibles d’integració en

algun dels conjunts organitzats o col·leccions
incloses e altres comptes del subgrup 23.

23900 Acomptes sobre béns del patrimoni his-
tòric

Lliuraments a proveïdors de béns del patri-
moni històric, normalment en efectiu, en con-
cepte d’acomptes de subministraments futurs.

a) Es carregarà pels lliuraments d’efectiu als
proveïdors, amb abonament a comptes del sub-
grup 57.

b) S’abonarà pels subministraments rebuts
dels proveïdors “a conformitat”, amb càrrec, ge-
neralment, a comptes d’aquest subgrup.

24 Inversions financeres en entitats del grup i
associades

Inversions financeres permanents en entitats
del grup i associades, sigui quina sigui la seva
forma d’instrumentació, inclosos els interessos
acreditats, amb venciment superior a un any.
També s’inclouran en aquest subgrup les fian-
ces i els dipòsits a llarg termini constituïts en
aquestes empreses.

La part de les inversions a llarg termini que
tingui venciment a curt termini figurarà a l’ac-
tiu del balanç en l’agrupació: inversions finan-
ceres temporals; a aquests efectes es traspassarà
l’import que representi la inversió permanent
amb venciment a curt termini, inclosos en aquest
cas els interessos acreditats, als comptes corres-
ponents del subgrup 53.

240xx Participacions en entitats del grup
Inversions a llarg termini en drets sobre ca-

pital -accions amb cotització oficial o sense en
un mercat secundari organitzat o altres valors-
d’entitats del grup.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és el següent.
a) Es carregaran en subscriure o en comprar

amb abonament, generalment, als comptes del
subgrup 57 i, si s’escau, al compte 248.

b) S’abonaran per les alienacions i en general
per la baixa en inventari, amb càrrec, general-
ment, als comptes del subgrup 57, si hi ha des-
emborsaments pendents al compte 248 i en cas
de pèrdues al compte 672.

241xx Participacions en entitats associades
Inversions a llarg termini en drets sobre el

capital -accions amb cotització oficial o sense en
un mercat secundari organitzat o altres valors-
d’empreses del grup i associades.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per

al compte 240.
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242xx Valors de renda fixa d’entitats del grup
Inversions a llarg termini en obligacions, bons

o altres valors de renda fixa, inclosos aquells que
fixen el seu rendiment en funció d’índexs o sis-
temes anàlegs, emesos per entitats del grup, amb
venciment superior a un any.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és el següent:
a) Es carregaran en subscriure o en comprar,

pel preu d’adquisició, exclosos els interessos ex-
plícits acreditats i no vençuts, amb abonament,
generalment, als comptes del subgrup 57.

b) S’abonaran per les alienacions, amortit-
zacions anticipades o baixa en inventari dels
valors, amb càrrec, generalment, als comptes del
subgrup 57 i en cas de pèrdues al compte 672.

243xx Valors de renda fixa d’entitats associades
Inversions a llarg termini en obligacions, bons

o altres valors de renda fixa, inclosos aquells que
fixen el seu rendiment en funció d’índexs o sis-
temes anàlegs, emesos per empreses del grup i
associades, amb venciment superior a un any.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per

al compte 242.

244xx Crèdits a llarg termini a entitats del grup
Inversions a llarg termini en préstecs i altres

crèdits no comercials, inclosos els derivats d’ali-
enacions d’immobilitzat, estiguin o no formalit-
zats mitjançant efectes de gir, concedits a enti-
tats del grup, amb venciment superior a un any.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és el següent:
a) Es carregarà en formalitzar el crèdit, per

l’import d’aquest, amb abonament, general-
ment, als comptes del subgrup 57.

b) S’abonaran pel reintegrament anticipat
total o parcial o baixa en inventari amb càrrec,
generalment, als comptes del subgrup 57 i en cas
de pèrdues al compte 667.

245xx Crèdits a llarg termini a entitats associ-
ades

Inversions a llarg termini en préstecs i altres
crèdits no comercials, inclosos els derivats d’ali-
enacions d’immobilitzat, estiguin o no formalit-
zats mitjançant efectes de gir, concedits a em-
preses del grup i associades, amb venciment
superior a un any.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per

al compte 244.

246xx Interessos a llarg termini d’inversions fi-
nanceres en entitats del grup

Interessos a cobrar, amb venciment superior
a un any, de valors de renda fixa i de crèdits a
entitats del grup.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és el següent:
a) Es carregarà, generalment, pels interessos

acreditats tant implícits com explícits, el venci-
ment dels quals sigui superior a un any, amb
abonament al compte 761.

b) S’abonaran, en els casos d’alienació o
amortització anticipada de valors o crèdits i en
general per la baixa en inventari, amb càrrec,
generalment, als comptes del subgrup 57, i en
cas de pèrdues al compte 672.

247xx Interessos a llarg termini d’inversions fi-
nanceres en entitats associades

Interessos a cobrar, amb venciment superior
a un any, de valors de renda fixa i de crèdits a
empreses del grup i associades.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per

al compte 246.

248xx Desemborsaments pendents sobre acci-
ons d’entitats del grup

Desemborsaments pendents, no exigits, so-
bre accions d’entitats del grup.

Figurarà al passiu del balanç.
El seu moviment és el següent:
a) S’abonaran en adquirir o en subscriure les

accions, per l’import pendent de desemborsar,
amb càrrec al compte 240.

b) E s carregaran pels desemborsaments
que es vagin exigint, amb abonament al comp-
te 556 o al compte 240 pels saldos pendents
quan s’alienin accions no desemborsades to-
talment.

249xx Desemborsaments pendents sobre acci-
ons d’entitats associades

Desemborsaments pendents, no exigits, so-
bre accions d’empreses del grup i associades.

Figurarà al passiu del balanç.
El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per

al compte 248.

25 Altres inversions financeres a llarg termini
Inversions financeres permanents no relaci-

onades amb entitats del grup i associades, sigui
quina sigui la seva forma d’instrumentació, in-
closos els interessos acreditats, amb venciment
superior a un any.

Els comptes d’aquest subgrup figuraran en
l’actiu del balanç dins del capítol de l’Immobi-
litzat financer, a excepció del compte 259 que
figurarà en el passiu del balanç dins del capítol
de Creditors.

250xx Inversions financeres en capital
Inversions a llarg termini en drets sobre el

capital -accions amb cotització o sense en un
mercat secundari organitzat o altres valors-
d’empreses que no tinguin la consideració d’en-
titats del grup o associades.

a) Es carregaran a la subscripció o compra
(vegeu les normes de valoració) amb abonament
a comptes del subgrup 57 o al compte 259 per
l’import pendent de desemborsar.

b) S’abonaran per les vendes o per la baixa
en inventari amb càrrec als comptes del subgrup
57 o el compte 259 si hi ha desemborsaments
pendents i en el cas de pèrdues al compte 666
o bé al compte 297 en el cas d’haver-se dotat la
corresponent provisió.

25100 Valors de renda fixa
Inversions a llarg termini en obligacions, bons

o altres valors de renda fixa, inclosos aquells que
fixen el seu rendiment en funció d’índexs o sis-
temes anàlegs. Quan els valors subscrits o ad-
quirits hagin estat emesos per entitats del grup
o associades, la inversió es reflectirà en els comp-
tes 242 o 243, segons correspongui.

a) Es carregarà a la subscripció o compra
(vegeu normes de valoració) amb contraparti-
da als comptes del subgrup 57.

b) S’abonarà per la venda, amortització an-
ticipada o bé la baixa en inventari dels valors
amb càrrec a comptes del subgrup 57 i en el cas
de pèrdues al compte 666 o bé al compte 297 en
el cas d’haver-se dotat la corresponent provisió.

25200 Préstecs a Cambres
25400 Préstecs al personal
El moviment d’aquests dos comptes és anà-

leg:

a) E s carregarà a la formalització del
crèdit amb contrapartida als comptes del sub-
grup 57.

b) S’abonarà pels reintegraments parcials o
bé totals amb contrapartida a comptes del sub-
grup 57, i en el cas de pèrdues al compte 667 o
bé al compte 298 en el cas d’haver-se dotat la
corresponent provisió.

25600 Interessos a llarg termini de valors de
renda fixa

Interessos a cobrar, amb venciment superior
a un any, de valors de renda fixa.

a) Es carregarà pels interessos meritats a llarg
termini amb contrapartida al compte 761.

b) S’abonarà en els casos de venda o amor-
tització anticipada dels valors o bé per la baixa
en inventari, amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 i en cas de pèrdues al compte 666.

25700 Interessos de préstecs
Interessos a cobrar, amb venciment superior

a un any, de crèdits a llarg termini.
a) Es carregarà pels interessos meritats a llarg

termini amb contrapartida al compte 762.
b) S’abonarà en els casos de cancel·lació

parcial o total del préstec amb contrapartida als
comptes del subgrup 57 i en cas de pèrdues al
compte 667.

25800 Imposicions a llarg termini
Saldos a favor en bancs i institucions de crè-

dit formalitzats en comptes de termini o simi-
lars, amb venciment superior a un any i d’acord
amb les condicions que regeixen per al sistema
financer.

a) Es carregarà a la formalització de la im-
posició amb contrapartida als comptes del sub-
grup 57.

b) S’abonarà a la recuperació de la imposi-
ció amb contrapartida a comptes del subgrup 57.

25900 Desemborsaments pendents d’accions
Desemborsaments pendents, no exigits, so-

bre accions d’empreses que no tinguin la con-
sideració d’entitats del grup o associades. Figu-
rarà al passiu del balanç.

El seu moviment està explicat juntament amb
el compte 250xx.

26 Fiances i dipòsit constituits a llarg termini
La part de fiances i dipòsit a llarg termini que

tingui venciment a curt termini figurarà a l’ac-
tiu del balanç en l’agrupació Actiu circulant; a
aquests efectes es traspassarà l’import que re-
presentin les fiances i dipòsits constituïts a llarg
termini, amb venciment a curt termini als comp-
tes corresponents del subgrup 56.

26000 Fiances constituïdes a llarg termini
Correspon a l’efectiu lliurat en garantia del

compliment d’una obligació, en un termini su-
perior a un any.

a) S’abonarà:
a1) A la cancel·lació de la fiança amb càrrec

generalment als comptes del subgrup 57.
a2) Per l’incompliment de l’obligació fiança-

da, amb càrrec al compte 678XX.
b) Es carregarà a la constitució per l’efectiu

lliurat amb abonament als comptes del subgrup
57.

26500 Dipòsits constituïts a llarg termini
Correspon a l’efectiu lliurat en concepte de

dipòsit irregular, en un termini superior a un any.
El moviment d’aquest compte és anàleg a l’es-
tablert per les fiances a llarg termini.
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27 Despeses a distribuir en diferents exercicis
Despeses que la cambra difereix en conside-

rar que tenen projecció econòmica futura. Fi-
guren a l’actiu del balanç.

27000 Despeses de formalització de deutes.
Correspon a les despeses d’emissió i modifi-

cació de valors de renda fixa i de formalització
de deutes, entre els quals s’inclouen els d’escrip-
tura pública, impostos, confecció de títols i al-
tres de similars. El seu moviment és el següent:

a) S’abonarà per l’import que s’hagi d’impu-
tar anualment a resultats, amb càrrec al comp-
te 669XX.

b) Es carregarà per l’import de les despeses
realitzades amb abonament, generalment, als
comptes del subgrup 57.

27200 Despeses per interessos diferits
Correspon a la diferència entre l’import de

reemborsament i la quantitat rebuda en deutes
diferents als representats en valors de renda fixa.
El seu moviment és el següent:

a) Es carregarà per l’import dels interes-
sos diferits, amb abonament, generalment, als
comptes del grup 1.

b) S’abonarà:
b1) Pels interessos diferits corresponents a

l’exercici, amb càrrec als comptes del subgrup
66.

b2) Per la cancel·lació anticipada de deutes,
amb càrrec, generalment als comptes dels sub-
grups 16 i 17.

28 Amortització acumulada de l’immobilitzat
Expressió comptable de la distribució en el

temps de les inversions en immobilitzat per la
seva utilització prevista en el procés productiu.

Els comptes d’aquest subgrup són de passiu,
però en el balanç figuraran minorant l’actiu dins
del capítol de l’Immobilitzat immaterial i ma-
terial respectivament.

281xx Amortització acumulada de l’immobilit-
zat immaterial.

Correcció de valor per la depreciació de l’im-
mobilitzat immaterial. L’amortització es calcu-
larà d’acord amb la taula de coeficients d’amor-
tització de l’immobilitzat immaterial vigent.

a) S’abonarà per la dotació anual amb con-
trapartida al compte 681.

b) Es carregarà quan s’alieni l’immobilitzat
immaterial o per la baixa en inventari amb con-
trapartida als comptes del subgrup 21 que cor-
respongui.

282xx Amortització acumulada de l’immobilit-
zat material

Correcció de valor per la depreciació de l’im-
mobilitzat material. L’amortització es calcula-
rà d’acord a la taula de coeficients d’amortització
de l’immobilitzat material vigent.

a) S’abonarà per la dotació anual amb con-
trapartida als comptes 682xx segons correspon-
gui.

b) Es carregarà quan s’alieni l’immobilitzat
material o per la baixa en inventari amb contra-
partida als comptes del subgrup 22 que corres-
pongui.

29 Provisions de l’immobilitzat
Expressió comptable de les correccions de

valor motivades per pèrdues reversibles produ-
ïdes en l’immobilitzat. Malgrat que els comptes
d’aquest subgrup són de passiu, en el balanç fi-
guraran minorant l’actiu dins del capítol de l’Im-
mobilitzat.

29100 Provisió per depreciació de l’immobilit-
zat immaterial

Correcció valorativa per pèrdues reversibles
en l’immobilitzat immaterial. L’estimació de les
esmentades pèrdues es realitzarà de forma sis-
temàtica en el temps i, en tot cas, en tancar l’exer-
cici.

E l moviment d’aquests comptes és el se-
güent:

a) S’abonarà per l’import de la depreciació
estimada, amb càrrec al compte 691.

b) Es carregarà:
Quan les causes que determinen la dotació a

la provisió desapareguin, amb abonament al
compte 791.

Quan s’alieni l’immobilitzat immaterial o es
doni de baixa en l’inventari per qualsevol altre
motiu, amb abonament als comptes del subgrup
21.

292xx Provisió per depreciació de l’immobi-
litzat material i de béns del patrimoni histò-
ric

Correcció valorativa per pèrdues reversibles
en l’immobilitzat material i en els béns del pa-
trimoni històric. L’estimació de les esmentades
pèrdues es realitzarà de forma sistemàtica en el
temps i, en tot cas, en tancar l’exercici.

E l moviment d’aquest compte és el següent:
a) S’abonarà per l’import de la depreciació

estimada, amb càrrec al compte 692.
b) Es carregarà:
Quan les causes que van determinar la dota-

ció a la provisió desapareguin, amb abonament
al compte 792xx.

Quan s’alieni l’immobilitzat material, o es
doni de baixa en l’inventari per qualsevol altre
motiu, amb abonament als comptes del subgrup
22 o 23 segons correspongui.

29700 Provisió per depreciació de valors nego-
ciables a llarg termini

Correcció valorativa per pèrdues reversibles
en la cartera de valors negociables a llarg termi-
ni. L’estimació de les esmentades pèrdues es
realitzarà de forma sistemàtica en el temps i, en
tot cas, en tancar l’exercici.

E l moviment d’aquest compte és el següent:
a) S’abonarà per la dotació de la pèrdua es-

timada (vegeu normes de valoració) amb càrrec
al compte 69600.

b) Es carregarà per les alienacions o amor-
tització anticipada dels valors amb contrapartida
als comptes del subgrup 25 que correspongui,
o bé quan desapareguin les causes que varen de-
terminar la provisió amb abonament al comp-
te 79600.

29800 Provisió per insolvències de préstecs a
llarg termini

Correcció valorativa per pèrdues reversibles
en crèdits dels subgrup 25. L’estimació de les es-
mentades pèrdues es realitzarà de forma siste-
màtica en el temps i, en tot cas, en tancar l’exer-
cici.

E l moviment d’aquest compte és el següent:
a) S’abonarà per la dotació de la pèrdua es-

timada (vegeu normes de valoració) amb càrrec
al compte 69700.

b) Es carregarà per la part del crèdit incobra-
ble amb contrapartida als comptes del subgrup
25 que correspongui, o bé quan desapareguin les
causes que varen determinar la provisió amb
contrapartida al compte 79700.

GRUP 3
Existències

32 Altres proveïments

328 Material d’oficina
E l destinat a la finalitat que indica la seva

denominació, llevat que la cambra opti per con-
siderar que el material d’oficina comprat durant
l’exercici sigui objecte de consum en aquest
període.

329 Publicacions
Els comptes 328 i 329 figuraran a l’actiu del

balanç i el seu moviment és el següent:
a) S’abonarà en tancar l’exercici, per l’import

de l’inventari d’existències inicials, amb càrrec
als comptes 62909 i 659, respectivament

b) E s carregarà per l’import d’inventari
d’existències a final de l’exercici tancat, amb
abonament als comptes 62909 i 659 respectiva-
ment.

GRUP 4
Creditors i deutors per operacions de tràfic

Comptes personals i efectes comercials actius
i passius que tenen el seu origen en el tràfic de
la cambra, així com els comptes amb les admi-
nistracions públiques, inclosos els que correspo-
nen a saldos superiors a un any.

40 Proveïdors
Els comptes d’aquest subgrup figuraran en el

passiu del balanç, dins del capítol de Creditors.

40000 Proveïdors
a) S’abonarà a la recepció dels serveis amb

càrrec als comptes del grup 6 que correspongui.
b) Es carregarà a la cancel·lació total o par-

cial del deute amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 que correspongui.

41 Creditors varis
Quan els creditors siguin entitats del grup o

associades, s’obriran comptes de tres xifres per
recollir específicament els dèbits amb aquestes,
inclosos els formalitzats en efectes de gir. E ls
comptes d’aquest subgrup figuraran en el pas-
siu del balanç dins del capítol de Creditors.

41010 Creditors diversos
Deutes amb subministradors de serveis que

no tenen la consideració de proveïdors.
a) S’abonarà a la recepció del servei, de sub-

ministradors que no tenen la condició estricta
de proveïdors, amb càrrec als comptes del grup
6 que correspongui.

b) Es carregarà a la cancel·lació total o par-
cial del deute amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 que correspongui.

41020 Cambres creditores per quotes
Deutes amb altres cambres per quotes recap-

tades del recurs cameral permanent
a) S’abonarà per la participació d’altres Cam-

bres en les quotes amb contrapartida al comp-
te 70602.

b) Es carregarà a la cancel·lació total o par-
cial del deute amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 que correspongui.

41021 Cambres creditores per serveis
Deutes amb altres cambres per serveis pres-

tats
a) S’abonarà a la recepció del servei amb

càrrec als comptes del grup 6 que correspon-
gui.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3297 – 3.1.2001 101

b) Es carregarà a la cancel·lació total o par-
cial del deute amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 que correspongui.

41031 Consell Superior de Cambres creditor
per quotes

Deutes amb el Consell Superior de Cambres
per quotes meritades a favor seu

a) S’abonarà per l’import de la quota meri-
tada a favor del Consell Superior de Cambres
amb contrapartida al compte 70601.

b) Es carregarà a la cancel·lació total o par-
cial del deute, amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 que correspongui.

41032 Consell Superior de Cambres creditor per
quaderns ATA

a) S’abonarà per l’import meritat a favor del
Consell Superior de Cambres en concepte de
quaderns ATA, amb contrapartida al compte
6290X.

b) Es carregarà a la cancel·lació total o par-
cial del deute amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 que correspongui.

41033 Consell Superior de Cambres creditor per
altres conceptes

a) S’abonarà per l’import meritat a favor del
Consell Superior de Cambres, amb contrapar-
tida als comptes del grup 6 que correspongui.

b) Es carregarà a la cancel·lació total o par-
cial del deute amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 que correspongui.

41040 Creditors per aportacions i subvencions
Deutes meritats per aquests conceptes pen-

dents de pagament.
a) S’abonarà per l’import de les aportacions

i subvencions acordades en el Ple de la Cambra
amb contrapartida als comptes del subgrup 60
que correspongui.

b) Es carregarà a la cancel·lació total o par-
cial del deute amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 que correspongui.

412XX Rebuts al cobrament (Llei de bases de
1911)

Aquests comptes són de caràcter transitori,
figuraran en el passiu del balanç i recolliran tots
els rebuts emesos segons la Llei de bases de 1911
en situació de pendent, desapareixeran del pas-
siu a mesura que es vagin cobrant els rebuts o
quan prescriguin.

Es carregaran:
per l’import dels rebuts cobrats d’exercicis

anteriors, amb contrapartida als comptes 70500,
70501 i 70502 que corresponguin.

a la prescripció dels rebuts amb contrapartida
als comptes 442XX corresponents.

per les anul·lacions i baixes dels rebuts eme-
sos, amb contrapartida als comptes 442XX.

per la regularització al final del cobrament
fraccionat, per l’import total del rebut, amb con-
trapartida als comptes 442XX corresponents.

43 Rebuts al cobrament
Els comptes d’aquest subgrup figuraran en

l’actiu del balanç dins del capítol de Deutors.

43000 Rebuts al cobrament IS de l’any en curs
(Llei 3/1993)
43001 Rebuts al cobrament IRPF de l’any en
curs (Llei 3/1993)
43002 Rebuts al cobrament IAE de l’any en curs
(Llei 3/1993)

Saldos de l’emissió de l’any
El seu moviment és el següent:

a) S’abonaran:
Pel cobrament dels rebuts, amb contrapartida

als comptes del subgrup 57 que correspongui.
Per la diferència pendent de cobrament

d’aquells rebuts en què el contribuent demana
el fraccionament en el pagament, amb càrrec als
comptes 43100, 43101 i 43102 respectivament.

Per les anul·lacions i baixes dels rebuts, amb
contrapartida als comptes 70100, 70101 i 70102
corresponents.

A l’inici de l’any per l’import del saldo pen-
dent d’aquests comptes al 31 de desembre de
l’any anterior, amb contrapartida als comptes
43010, 43011 i 43012 respectivament.

b) Es carregaran a l’emissió dels rebuts, amb
contrapartida als comptes 70100, 70101 i 70102
corresponents.

43010 Rebuts al cobrament IS d’anys anteriors
(Llei 3/1993)
43011 Rebuts al cobrament IRPF d’anys ante-
riors (Llei 3/1993)
43012 Rebuts al cobrament IAE d’anys anteriors
(Llei 3/1993)

Saldos d’emissions d’anys anteriors
El seu moviment és el següent:
a) S’abonaran:
pel cobrament dels rebuts amb contraparti-

da als comptes del subgrup 57.
per les anul·lacions i baixes dels rebuts, amb

contrapartida als comptes 70300, 70301 i 70302
respectivament.

l’any de prescripció dels rebuts amb contra-
partida als comptes 499XX corresponents.

b) Es carregaran a l’inici de l’any per l’import
del saldo pendent al 31 de desembre de l’any an-
terior dels comptes 43000, 43001 i 43002 respec-
tivament amb contrapartida als comptes esmen-
tats.

43100 Rebuts al cobrament fraccionat IS any en
curs (Llei 3/1993)
43101 Rebuts al cobrament fraccionat IRPF any
en curs(Llei 3/1993).
43102 Rebuts al cobrament fraccionat IAE any
en curs (Llei 3/1993).

Saldos dels rebuts amb cobrament fraccionat
de l’emissió de l’any. El seu moviment és el se-
güent:

a) S’abonaran:
al cobrament parcial o total dels rebuts amb

càrrec als comptes del subgrup 57 que corres-
pongui.

a l’inici de l’any per l’import del saldo pen-
dent d’aquests comptes al 31 de desembre de
l’any anterior amb contrapartida als comptes
43110, 43111 i 43112 que correspongui.

b) Es carregaran per la diferència resultant
dels rebuts emesos deduït el cobrament parci-
al, és a dir, per l’import dels rebuts que resti
pendent de cobrament, amb contrapartida als
comptes 43000, 43001 i 43002 corresponents.

43110 Rebuts al cobrament fraccionat IS anys
anteriors (Llei 3/1993)
43111 Rebuts al cobrament fraccionat IRPF
anys anteriors (Llei 3/1993)
43112 Rebuts al cobrament fraccionat IAE anys
anteriors (Llei 3/1993)

Saldos dels rebuts amb cobrament fraccionat
d’emissions d’anys anteriors. E l seu moviment
és el següent:

a) Es carregaran a l’inici de l’any per l’import
del saldo pendent dels comptes 43100, 43101 i
43102 al 31 de desembre de l’any anterior.

b) S’abonaran
A l cobrament de la part fraccionada amb

contrapartida als comptes del subgrup 57.
A la prescripció dels rebuts amb contrapar-

tida als comptes 49910, 49911 i 49912.

43200 Efectes al cobrament
a) Es carregarà en acceptar els efectes i es

donaran per cobrats els rebuts.
b) S’abonarà amb càrrec als comptes del

subgrup 57.

43300 Recàrrecs de l’any en curs
Saldos dels recàrrecs emesos durant l’exercici
a) Es carregarà a l’emissió dels recàrrecs amb

contrapartida al compte 70200.
b) S’abonarà:
A l cobrament dels recàrrecs de l’any amb

contrapartida als comptes del subgrup 57.
Per les anul·lacions i baixes de l’any amb

contrapartida al compte 70200.
A l’inici de l’any per l’import del saldo pen-

dent d’aquest compte al 31 de desembre de
l’any anterior amb contrapartida al compte
43310.

43310 Recàrrecs d’anys anteriors
Saldos dels recàrrecs emesos en exercicis

anteriors
a) Es carregarà, a l’inici de l’any, per l’import

del saldo pendent del compte 43300 al 31 de de-
sembre de l’any anterior.

b) S’abonarà:
A l cobrament dels recàrrecs dels anys ante-

riors amb contrapartida als comptes del sub-
grup 57.

Per les anul·lacions i baixes dels anys anteriors
amb contrapartida al compte 70400.

A  l’any de prescripció dels recàrrecs amb
contrapartida al compte 49950.

43900 Clients
Deutors per serveis prestats per la cambra
a) Es carregarà per l’import dels serveis pres-

tats, amb contrapartida als comptes del subgrup
72 o 75 segons correspongui.

b) S’abonarà a la cancel·lació del deute amb
contrapartida als comptes del subgrup 57 o bé
per la no realització del servei amb càrrec als
comptes del subgrup 72 o 75 corresponents o bé
per la seva classificació com a clients de cobra-
ment dubtós amb càrrec al compte 43950, i en
el cas de pèrdues no provisionades, amb contra-
partida al compte 678.

43950 Clients de dubtós cobrament
Saldos de clients, inclosos els formalitzats en

efectes de gir, en els quals concorrin circumstàn-
cies que permetin, raonablement, la seva qua-
lificació com a tals.

a) Es carregarà per l’import dels saldos de
cobrament dubtós, amb abonament al compte
43900.

b) S’abonarà al cobrament total o parcial,
amb càrrec als comptes del subgrup 57. S’apli-
carà la dotació de la provisió per la part que
resulti cobrada i en cas de pèrdues amb contra-
partida al compte 490.

44 Deutors varis
Quan els deutors siguin entitats del grup o

associades, s’obriran comptes de tres dígits que
recullin específicament els crèdits concedits,
inclosos els formalitzats en efectes de gir.

E ls comptes d’aquest subgrup figuraran en
l’actiu del balanç dins del capítol de Deutors.
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44010 Deutors varis
Crèdits amb usuaris de serveis de la cambra

que no tenen la condició estricta de clients i amb
altres deutors de tràfic no inclosos en altres
comptes d’aquest grup. Inclou també l’import
de les subvencions d’explotació concedides a la
cambra, excloses les que s’han de registrar als
comptes del subgrup 47.

a) Es carregarà pel valor dels serveis realit-
zats amb contrapartida als comptes del grup 7
que corresponguin.

b) S’abonarà:
A la cancel·lació total o parcial del crèdit amb

contrapartida als comptes del subgrup 57 que
corresponguin.

Per l’import considerat de dubtós cobrament,
amb contrapartida al compte 445 corresponent
o, en el cas de pèrdues, al compte 678.

44020 Cambres deutores per quotes
Deutes d’altres cambres per quotes ingressa-

des a favor de la cambra.
a) Es carregarà per l’import de la participació

en quotes d’altres cambres amb contrapartida
al compte 70104 corresponent.

b) S’abonarà:
A la cancel·lació total o parcial del crèdit, amb

contrapartida als comptes del subgrup 57 que
corresponguin.

Per l’import considerat de dubtós cobrament,
amb contrapartida al compte 445 corresponent
o, en el cas de pèrdues, al compte 678.

44021 Cambres deutores per serveis
Deutes d’altres cambres per serveis prestats.
a) Es carregarà per l’import dels serveis pres-

tats, amb contrapartida als comptes del subgrup
72 que corresponguin.

b) S’abonarà:
A la cancel·lació total o parcial del crèdit amb

contrapartida als comptes del subgrup 57 que
corresponguin.

Per l’import considerat de dubtós cobrament,
amb contrapartida al compte 445 corresponent
o, en el cas de pèrdues, al compte 678.

44030 Consell Superior de Cambres deutor
a) Es carregarà per l’import del crèdit amb

el Consell Superior de Cambres, amb contrapar-
tida als comptes del grup 7 que correspongui.

b) S’abonarà a la cancel·lació total o parci-
al del crèdit, amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 que corresponguin.

4404X Provisions diverses
a) Es carregarà per l’import de les provisions

formalitzades, amb contrapartida als comptes
del subgrup 57 corresponent.

b) S’abonarà:
A la cancel·lació total o parcial de la provi-

sió amb contrapartida al compte 400 que corres-
pongui i si escau a les del subgrup 57.

Per l’import considerat de dubtós cobrament
amb contrapartida al compte 445 corresponent
o, en el cas de pèrdues, al compte 678.

442XX Rebuts al cobrament (Llei de bases de
1911)

Saldos de rebuts al cobrament emesos d’acord
amb la Llei de bases de 1911. Aquests són comp-
tes de caràcter transitori. Figuraran en l’actiu del
balanç.

S’abonarà:
Pels rebuts cobrats d’exercicis anteriors, amb

contrapartida als comptes del subgrup 57.
A la prescripció dels rebuts amb contrapar-

tida als comptes 412.

Per les anul·lacions i baixes dels rebuts amb
contrapartida als comptes 412XX correspo-
nents.

Per la regularització al final del cobrament
fraccionat, per l’import total del rebut, amb con-
trapartida als comptes 412XX corresponents.

445XX Deutors de cobrament dubtós
Saldos de deutors compresos en aquest sub-

grup, inclosos els formalitzat en efectes de gir,
quan concorrin circumstàncies que permetin, ra-
onablement, la seva classificació com a tals.

a) Es carregarà per l’import dels saldos de
dubtós cobrament, amb contrapartida als comp-
tes 440 corresponents.

b) S’abonarà al cobrament total o parcial,
amb càrrec als comptes del subgrup 57, s’apli-
carà la dotació de la provisió per la part que
resulti cobrada i en el cas de pèrdues amb con-
trapartida, al compte 490.

46 Personal
Saldos amb persones que presten els seus

serveis a la cambra les remuneracions de les
quals són comptabilitzades en el subgrup 64.

46000 Bestretes al personal
Aquest compte figurarà en l’actiu del balanç

dins del capítol de Deutors.
a) Es carregarà per l’import de les bestretes

de remuneracions al personal de l’empresa, amb
abonament als comptes del subgrup 57.

b) S’abonarà per la compensació de les bes-
tretes amb càrrec als comptes del subgrup 64 cor-
responents.

46500 Remuneracions pendents de pagament
Aquest compte figurarà en el passiu del ba-

lanç, dins del capítol de Creditors.
a) S’abonarà per les remuneracions merita-

des i no pagades amb contrapartida al compte
640 corresponent.

b) Es carregarà al pagament de les remune-
racions amb contrapartida als comptes del sub-
grup 57.

47 Administracions públiques
Dins d’aquest subgrup hi ha comptes d’actiu

i de passiu que figuraran en el balanç dins dels
capítols de Deutors o Creditors respectivament.
Concretament els comptes 470, 472, 473 i 474 són
d’actiu i els comptes 475, 476, 477 i 479 són de
passiu.

47000 Hisenda pública, deutora per IVA
Excés, de cada període impositiu, de l’IVA

suportat deduïble sobre l’IVA repercutit
a) Es carregarà al finalitzar el període de li-

quidació de l’IVA, per l’import en excés, amb
abonament al compte 472.

b) S’abonarà al cobrament amb contrapar-
tida als comptes del subgrup 57 o bé en el cas de
compensació de l’IVA en liquidació posterior,
contra el compte 477.

47080 Hisenda pública, deutora per subvenci-
ons concedides

Crèdits amb hisenda pública per raó de sub-
vencions concedides.

a) Es carregarà a la concessió de les subven-
cions amb abonament als comptes 130 o 740.

b) S’abonarà en cobrar la subvenció amb
càrrec generalment als comptes del subgrup 57.

47090 Hisenda pública, deutora per devolució
d’impostos

Crèdits amb la hisenda pública per raó de
devolució d’impostos

a) Es carregarà per l’import de les retenci-
ons i pagaments a compte a retornar, amb con-
trapartida al compte 473.

b) S’abonarà al cobrament amb càrrec als
comptes del subgrup 57.

47100 Organismes de la Seguretat Social deu-
tors

Crèdits a favor de la cambra, dels diferents
organismes de la Seguretat Social relacionats
amb les prestacions socials que aquests efectuen

a) Es carregarà per les prestacions a càrrec
de la Seguretat Social amb abonament, general-
ment, als comptes del subgrup 57.

b) S’abonarà al cancel·lar el crèdit.

47200 Hisenda pública, IVA suportat
IVA acreditat amb motiu de l’adquisició de

béns i serveis i altres operacions compreses en
el text legal, que tingui caràcter deduïble.

a) Es carregarà per l’import meritat de l’IVA
deduïble quan s’acrediti l’impost, amb contra-
partida als comptes de creditors o proveïdors
dels grups 1,4 o 5 segons correspongui o bé per
l’import de les diferències positives resultants
de l’aplicació de la regla de prorrata amb con-
trapartida al compte 639.

b) S’abonarà al finalitzar el període de liqui-
dació per l’import de l’IVA a compensar amb
càrrec al compte 477 i per l’excés de saldo al
compte 470 o bé per l’import de les diferènci-
es negatives resultants de l’aplicació de la regla
de prorrata amb contrapartida al compte 634.

47300 Hisenda pública, retencions i pagaments
a compte

Quantitats retingudes a la cambra i paga-
ments realitzats per la mateixa a compte d’im-
postos

a) Es carregarà per l’import de la retenció o
el pagament a compte amb contrapartida als
comptes del grup 5 o del grup 7 segons corres-
pongui.

b) S’abonarà:
per l’import de les retencions suportades i els

pagaments a compte de l’impost de societats, fins
a l’import de la quota líquida del període, amb
càrrec al compte 630.

per l’import de les retencions suportades i
pagaments a compte de l’impost de societats
objecte de devolució, amb contrapartida al
compte 47090.

474 Impost sobre beneficis anticipats i compen-
sació de pèrdues

Excés de l’impost sobre beneficis a pagar
respecte de l’impost sobre beneficis acreditat i
import de les quotes corresponents a bases im-
posables pendents de compensació.

En aquest subgrup figurarà l’import íntegre
dels crèdits de l’impost sobre beneficis, sent in-
admissible la seva compensació amb els impos-
tos diferits, ni tan sols dins d’un mateix exerci-
ci.

47400 Impost sobre beneficis anticipat
Excés de l’impost sobre beneficis a pagar

respecte de l’impost sobre beneficis acreditat.
a) Es carregarà per l’import anticipat d’exer-

cicis anteriors, amb abonament al compte 630.
b) S’abonarà quan s’imputi l’impost antici-

pat al compte 630.

 47450 Impost sobre beneficis, compensació de
pèrdues

Import de la reducció de l’impost sobre be-
neficis a pagar en el futur derivada de l’existència
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de bases imposables negatives de l’esmentat
impost, pendents de compensació.

a) Es carregarà pel crèdit impositiu derivat
de la base imposable negativa en l’impost sobre
beneficis obtinguda en l’exercici, amb abona-
ment al compte 630.

b) S’abonarà quan es compensin les bases
imposables negatives d’exercicis anteriors, amb
càrrec al compte 630.

475 Hisenda pública, creditora per conceptes
fiscals

Tributs a favor de les administracions públi-
ques, pendents de pagaments, tant si la cambra
és contribuent com si és substitut d’aquest o
retenidor. Figuraran al passiu del balanç.

47500 Hisenda pública, creditora per IVA
Excés, en cada període impositiu, de l’IVA

repercutit sobre l’IVA suportat deduïble.
a) S’abonarà al finalitzar el període de liqui-

dació de l’IVA per l’import de l’excés amb càrrec
al compte 477.

b) Es carregarà al pagament amb contrapar-
tida a comptes del subgrup 57.

47510 Hisenda pública, creditora per retencions
practicades

Import de les retencions tributàries practica-
des pendents de pagament a la Hisenda públi-
ca.

a) S’abonarà per l’import de les retencions
practicades quan l’empresa sigui substituta del
contribuent, amb càrrec a comptes dels grups 4,
5 o 6.

b) Es carregarà en el pagament amb contra-
partida a comptes del subgrup 57.

47520 H isenda pública, creditora per impost
sobre societats

Import pendent de l’impost sobre societats a
pagar.

a) S’abonarà per la quota de l’impost amb
càrrec al compte 630.

b) Es carregarà en el pagament amb contra-
partida a comptes del subgrup 57.

47600 Organismes de la Seguretat Social, cre-
ditors

Deutes pendents amb organismes de la Segu-
retat Social, per les prestacions que aquests re-
alitzen

a) S’abonarà per les quotes a càrrec de la
Cambra amb contrapartida al compte 642 i tam-
bé per les retencions de quotes corresponents
al personal de la Cambra amb contrapartida al
compte 640.

b) Es carregarà a la cancel·lació del deute
amb contrapartida als comptes del subgrup 57.

47700 Hisenda pública, IVA repercutit
IVA acreditat amb motiu del lliurament de

béns o de la prestació de serveis i d’altres ope-
racions compreses en el text legal.

a) S’abonarà per l’import de l’IVA repercutit
a la meritació de l’impost amb contrapartida al
compte 439 o bé comptes del subgrup 57.

b) Es carregarà a la compensació de l’IVA
suportat deduïble dins del període de liquida-
ció amb contrapartida al compte 472, i en el cas
de tenir saldo en excés amb contrapartida al
compte 475 corresponent.

47900 Impost sobre beneficis diferits
Excés de l’impost sobre beneficis acreditat

respecte l’impost sobre beneficis a pagar.
a) Es carregarà per la imputació fiscal, amb

abonament al compte 630.

b) S’abonarà per l’impost diferit de l’exercici,
amb càrrec al compte 630.

48 Ajustaments per periodificació

48000 Despeses anticipades
Despeses comptabilitzades en l’exercici que

es tanca i que corresponen al següent
Aquest compte figurarà en l’actiu del balanç

dins del capítol d’A justos per periodificació.
Correspon a despeses comptabilitzades dins
l’exercici que són del següent.

a) Es carregarà al tancament de l’exercici per
les despeses a imputar al següent, amb contra-
partida als comptes del grup 6 que correspon-
gui.

b) S’abonarà al principi de l’exercici següent
amb contrapartida als comptes del grup 6 que
correspongui.

48500 Ingressos anticipats
Ingressos comptabilitzats en l’exercici que es

tanca i que corresponen al següent
Aquest compte figurarà en el passiu del ba-

lanç dins del capítol d’Ajustos per periodificació.
a) S’abonarà al tancament de l’exercici pels

ingressos a imputar al següent, amb contrapar-
tida als comptes del grup 7 que correspongui.

b) Es carregarà al principi de l’exercici se-
güent, amb contrapartida als comptes del grup
7 que correspongui.

49 Provisions per operacions de tràfic
Cobertura de situacions latents d’insolvència

de clients i altres deutors inclosos en els subgrups
43 i 44 i altres provisions de tràfic. Si es tracta
d’entitats del grup o associades s’obriran comp-
tes de tres dígits per recollir-les específicament.

S’inclouen també les provisions per als Plans
camerals d’exportacions i de formació.

490XX Provisions per insolvències de tràfic
Provisions per a crèdits incobrables originats

per operacions de tràfic.
Són comptes de passiu, però en el balanç fi-

guraran minorant l’actiu dins del capítol de
Deutors varis.

a) S’abonaran per l’import de la dotació de
dubtós cobrament dels comptes del subgrup 43
o 44, amb càrrec al compte 694.

b) Es carregaran a mesura que desaparegui
el motiu pel qual es va dotar la provisió amb con-
trapartida al compte 794 o bé a la baixa dels
saldos dels comptes del subgrup 43 o 44 pels
quals es va dotar la provisió.

49800 Provisió al pla cameral d’exportacions
49801 Provisió al pla cameral de formació

Import de les quantitats que, corresponent a
l’exercici, no s’han aplicat.

a) S’abonaran per la dotació efectuada a fi-
nal d’any amb càrrec al compte 698.

b) Es carregaran
Quan s’apliqui la provisió, amb contrapartida

als comptes del subgrup 40 i 57, segons corres-
pongui

Per l’excés de la provisió, amb abonament als
comptes 798XX.

49900 Provisions per insolvències de rebuts de
l’IS, emissió any en curs (Llei 3/1993)
49901 Provisions per insolvències de rebuts de
l’IRPF, emissió any en curs (Llei 3/1993)
49902 Provisions per insolvències de rebuts de
l’IAE, emissió any en curs (Llei 3/1993)

Es dotaran anualment d’acord amb les nor-
mes de valoració de la cinquena part del pla.

a) S’abonarà per l’import de la dotació,
calculada d’acord amb les normes de valora-
ció, amb càrrec als comptes 6950X correspo-
nents.

b) Es carregarà per l’import de la dotació
realitzada en tancar l’exercici precedent, amb
abonament als comptes 7950X corresponents.

49910 Provisions per insolvències de rebuts de
l’IS, d’anys anteriors (Llei 3/1993)
49911 Provisions per insolvències de rebuts de
l’IRPF, d’anys anteriors (Llei 3/1993)
49912 Provisions per insolvències de rebuts de
l’IAE, d’anys anteriors (Llei 3/1993)

Es dotaran anualment d’acord amb les nor-
mes de valoració de la cinquena part del pla.

a) S’abonarà per l’import de la dotació cal-
culada d’acord amb les normes de valoració,
amb càrrec als comptes 6951X corresponents.

b) Es carregarà:
Per l’import de la dotació realitzada en tan-

car l’exercici precedent, minorada en el seu cas,
per l’import dels rebuts prescrits, amb abona-
ment als comptes 7950X corresponents.

A la prescripció dels rebuts pel saldo pendent
d’aquests amb contrapartida als comptes 43010,
43011 i 43012 i 43110, 43111 i 43112.

49940 Provisions de recàrrecs de l’any en curs
Es dotaran anualment d’acord amb les nor-

mes de valoració de la cinquena part del pla.
a) S’abonarà per l’import de la dotació cal-

culada d’acord amb les normes de valoració,
amb càrrec al compte 69540.

b) Es carregarà per l’import de la dotació
realitzada en tancar l’exercici precedent amb
abonament al compte 79540.

49950 Provisions de recàrrecs d’anys anteriors
Es dotaran anualment d’acord amb les nor-

mes de valoració de la cinquena part del pla
a) S’abonarà per l’import de la dotació cal-

culada d’acord amb les normes de valoració,
amb càrrec al compte 69550.

b) Es carregarà:
Per l’import de la dotació realitzada en tan-

car l’exercici precedent, minorada en el seu cas
per l’import dels recàrrecs prescrits, amb abo-
nament al compte 79540.

A la prescripció dels recàrrecs pel saldo pen-
dent d’aquests amb contrapartida al compte
43310.

49990 Provisions per cobraments de l’IS, en li-
tigi
49991 Provisions per cobraments de l’IRPF, en
litigi
49992 Provisions per cobraments de l’IAE, en
litigi

Aquests comptes recolliran les provisions de
cobraments de rebuts emesos a l’empara de la
Llei 3/1993, així com, excepcionalment, els eme-
sos a l’empara de la Llei de 1911, que es trobin
en litigi.

E l seu moviment és el següent:
a) S’abonaran per l’import de la dotació cal-

culada d’acord amb les normes de valoració,
amb càrrec als comptes 6959X, en el moment
que neixi el risc.

b) Es carregaran en el moment de la sentèn-
cia ferma del litigi.

Si aquesta és favorable als interessos de la
cambra amb abonament als comptes 7959X.

Si és en contra del interessos de la cambra, per
l’import a retornar amb contrapartida als comp-
tes del subgrup 57.
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Per l’excés de provisió, amb abonament als
comptes 6959X.

GRUP 5
Comptes financers

Deutes i crèdits per operacions alienes al trà-
fic, amb venciment no superior a un any i mit-
jans líquids disponibles.

51 Deutes a curt termini amb entitats del grup
i associades.

Deutes el venciment dels quals es produeixi
en un termini no superior a un any, amb entitats
del grup i associades. Els comptes d’aquest sub-
grup figuraran al passiu del balanç, formant part
de Creditors a curt termini.

La part dels deutes a llarg termini que tingui
venciment a curt termini figurarà al passiu del
balanç en l’agrupació: Creditors a curt termini;
a aquests efectes hom traspassarà a aquest sub-
grup l’import que representin els deutes a llarg
termini amb venciment a curt dels comptes cor-
responents al subgrup 16.

510 Deutes a curt termini amb empresa del grup
Deutes amb entitats del grup per préstecs

rebuts i altres dèbits no inclosos en altres comp-
tes d’aquest subgrup, el venciment dels quals es
produeixi en un termini no superior a un any.

El seu moviment és el següent:
a) S’abonarà en formalitzar el deute o el

préstec, pel valor de reemborsament, amb càrrec
als comptes del subgrup 57.

b) Es carregarà pel reintegrament total o
parcial en vèncer, igualment amb abonament als
comptes del subgrup 57.

511 Deutes a curt termini amb entitats associades
Deutes amb entitats associades per préstecs

rebuts i altres dèbits no inclosos en altres comp-
tes d’aquest subgrup, el venciment dels quals es
produeixi en un termini no superior a un any.

El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per
al compte 510.

516 Interessos a curt termini de deutes amb
entitats del grup

Interessos a pagar, amb venciment a curt ter-
mini, de deutes amb entitats del grup.

El seu moviment és el següent:
a) S’abonarà per l’import dels interessos

acreditats en el transcurs de l’exercici, inclosos
els no vençuts, amb càrrec als comptes 662 i 663.

b) Es carregarà:
b1) Per la retenció a compte d’impostos,

quan calgui, amb abonament al compte 475.
b2) En pagar, amb abonament als comptes

del subgrup 57.

517 Interessos a curt termini de deutes amb
entitats associades

Interessos a pagar, amb venciment a curt ter-
mini, de deutes amb entitats del grup i associ-
ades. El seu moviment és anàleg a l’assenyalat
per al compte 516.

52 Deutes a curt termini per préstecs rebuts i
altres conceptes

Finançament aliè a curt termini no instrumen-
tat en valors negociables ni amb entitats del grup
i associades. Figuren al passiu del balanç en
Creditors a curt termini; a aquests efectes es tras-
passarà a aquest subgrup l’import que represen-
tin els deutes a llarg termini amb venciment a
curt dels comptes corresponents del subgrup 17.

E ls comptes d’aquest subgrup figuraran al
passiu del balanç.

520xx Deutes a curt termini amb entitats de
crèdit per préstecs rebuts i altres dèbits.
52000 Préstecs a curt termini d’entitats de crèdit

Deutes amb entitats de crèdits per préstecs
rebuts i altres dèbits, amb venciment no supe-
rior a un any.

a) S’abonarà en formalitzar el préstec, amb
càrrec als comptes del subgrup 57.

b) Es carregarà pel reintegrament, total o
parcial amb abonament als comptes del subgrup
57.

52010 Deutes a curt termini per crèdit disposat
Deutes per quantitats disposades en pòlisses

de crèdit
E l moviment d’aquest compte és anàleg a

l’anterior

52080 Deutes per efectes descomptats
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit

com a conseqüència del descompte d’efectes.
E l moviment d’aquest compte és anàleg a

l’anterior

521xx Préstecs a curt termini
Deutes amb tercers per préstecs rebuts i al-

tres dèbits no inclosos en altres comptes d’aquest
subgrup, amb venciment no superior a un any.

a) S’abonarà en formalitzar el préstec, per
l’import d’aquest, amb càrrec als comptes del
subgrup 57.

b) Es carregarà pel reintegrament, total o
parcial, amb abonament als comptes del subgrup
57.

53 Inversions financeres a curt termini en enti-
tats del grup i associades

Inversions financeres temporals en entitats
del grup i associades, sigui quina sigui la seva
forma d’instrumentació, inclosos els interessos
acreditats, amb venciment no superior a un any.
També s’inclouran en aquest subgrup les fian-
ces i dipòsits a curt termini constituïts en aques-
tes empreses.

La part de les inversions a llarg termini que
tingui venciment a curt termini figurarà a l’ac-
tiu del balanç en l’agrupació Inversions finan-
ceres temporals; a aquests efectes es traspassarà
a aquest subgrup l’import que representi la in-
versió permanent amb venciment a curt termini
dels comptes corresponents del subgrup 24.

530xx Participacions a curt termini en entitats
del grup

Inversions a curt termini en drets sobre el
capital –accions amb cotització oficial o sense
en un mercat secundari organitzat o altres va-
lors– d’entitats del grup.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és el següent:
a) Es carregaran en la subscripció o en la com-

pra, amb abonament, generalment, als comptes
del subgrup 57 i, si s’escau, al compte 538.

b) S’abonaran per les alienacions i en general
per la baixa en inventari, amb càrrec, general-
ment, als comptes del grup 57, si hi ha desem-
borsaments pendents al compte 538 i en cas de
pèrdues al compte 666.

531xx Participacions a curt termini en entitats
associades

Inversions a curt termini en drets sobre el
capital –accions amb cotització oficial o sense
en un mercat secundari organitzat o altres va-
lors– d’empreses i associades.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per

al compte 530.

532xx Valors de renda fixa a curt termini d’en-
titats del grup

Inversions a curt termini en obligacions, bons
o altres valors de renda fixa, inclosos els que
fixen el seu rendiment en funció d’índexs o sis-
temes anàlegs, emesos per entitats del grup, amb
venciment no superior a un any.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és el següent:
a) Es carregarà en la subscripció o en la com-

pra, pel preu d’adquisició, exclosos els interessos
correguts i no vençuts, amb abonament, gene-
ralment, als comptes del subgrup 57.

b) S’abonaran per les alienacions, amortit-
zacions o baixa en inventari dels valors, amb
càrrec, generalment, als comptes del subgrup 57
i en cas de pèrdues al compte 666.

533xx Valors de renda fixa a curt termini d’en-
titats associades

Inversions a curt termini en obligacions, bons
o altres valors de renda fixa, inclosos els que
fixen el seu rendiment en funció d’índexs o sis-
temes anàlegs, emesos per empreses del grup i
associades, amb venciment no superior a un any.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per

al compte 532.

534xx Crèdits a curt termini a entitats del grup
Inversions a curt termini en préstecs i altres

crèdits no comercials, inclosos els derivats d’ali-
enacions d’immobilitzat, estiguin formalitzats o
no en efectes de gir, concedits a entitats del grup,
amb venciment no superior a un any.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és el següent:
a) Es carregarà en formalitzar el crèdit, per

l’import d’aquest, amb abonament als comptes
del subgrup 57.

b) S’abonaran pel reintegrament total o par-
cial o per la baixa en inventari, amb càrrec, ge-
neralment, als comptes del subgrup 57, i en cas
de pèrdues al compte 667.

535xx Crèdits a curt termini a entitats associa-
des

Inversions a curt termini en préstecs i altres
crèdits no comercials, inclosos els derivats d’ali-
enacions d’immobilitzat, estiguin formalitzats o
no en efectes de gir, concedits a empreses del
grup i associades, amb venciment no superior
a un any.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per

al compte 534.

536xx Interessos a curt termini d’inversions fi-
nanceres en entitats del grup

Interessos a cobrar amb venciment no supe-
rior a un any, de valors de renda fixa i de crèdits
a entitats del grup. Figurarà a l’actiu del balanç.

El seu moviment és el següent:
a) Es carregarà:
En la subscripció o en la compra dels valors,

per l’import dels interessos explícits correguts
i no vençuts el venciment dels quals no sigui
superior a un any, amb abonament, generalment,
als comptes del subgrup 57.

Pels interessos acreditats, tant implícits com
explícits, el venciment dels quals no sigui supe-
rior a un any, amb abonament al compte 761 o
763.
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s’abonaran:
Per l’import dels interessos cobrats, amb càr-

rec als comptes del subgrup 57.
En alienar, amortitzar o baixa en inventari

dels valors o crèdits, amb càrrec, generalment,
als comptes del subgrup 57 i en cas de pèrdues
al compte 666 o 667 segons correspongui.

537xx Interessos a curt termini d’inversions fi-
nanceres en entitats associades

Interessos a cobrar de valors de renda fixa i
crèdits en empreses del grup i associades amb
venciment no superior a un any.

Figurarà a l’actiu del balanç.
El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per

al compte 536.

538xx Desemborsaments pendents sobre acci-
ons a curt termini d’entitats del grup

Desemborsaments pendents, no exigits, so-
bre accions d’entitats del grup, quan es conside-
rin inversions financeres temporals.

Figurarà a l’actiu del balanç, minvant el sal-
do del compte 530.

El seu moviment és el següent:
a) S’abonarà en adquirir o en subscriure les

accions, per l’import pendent de desemborsar,
amb càrrec al compte 530.

70 Es carregarà pels desemborsaments que
es vagin exigint, amb abonament al compte 556
o al 530 pels saldos pendents quan s’alienin ac-
cions no desemborsades totalment.

539xx Desemborsaments pendents sobre acci-
ons a curt termini d’entitats associades

Desemborsaments pendents, no exigits, so-
bre accions d’empreses del grup i associades,
quan es considerin inversions financeres tempo-
rals.

Figurarà a l’actiu del balanç, minvant el sal-
do del compte 531.

El seu moviment és anàleg a l’assenyalat per
al compte 538.

54 Altres inversions financeres temporals
Inversions financeres temporals no relacio-

nades amb entitats del grup i associades, sigui
quiba sigui la seva forma d’instrumentació, in-
closos els interessos acreditats, amb venciment
no superior a un any.

La part de les inversions a llarg termini que
tingui venciment a curt termini figurarà a l’ac-
tiu del balanç en l’agrupació Inversions finan-
ceres temporals; a aquests efectes es traspassarà
a aquest subgrup l’import que representi la
inversió permanent amb venciment a curt ter-
mini dels comptes corresponents del subgrup 25.

Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’ac-
tiu del balanç dins del capítol d’Inversions Fi-
nanceres temporals.

540XX Inversions financeres temporals en ca-
pital

Inversions a curt termini en drets sobre el
capital –accions amb cotització oficial o sense
en un mercat secundari organitzat o altres va-
lors– d’empreses que no tinguin la consideració
d’entitats del grup o associades. Figuraran a l’ac-
tiu del balanç.

El seu moviment és el següent:
a) Es carregaran a l’adquisició (vegeu les

normes de valoració del Pla general de comp-
tabilitat per a l’empresa), amb abonament a
comptes del subgrup 57 o al compte 549 per l’im-
port pendent de desemborsament.

b) S’abonaran per les vendes o per la baixa
en inventari amb càrrec als comptes del subgrup

57 o al compte 549 si hi han desemborsaments
pendents i en el cas de pèrdues al compte 666
o bé al compte 597 en el cas d’haver-se dotat la
corresponent provisió.

54100 Valors de renda fixa a curt termini
Inversions a curt termini en obligacions, bons

o altres valors de renda fixa, inclosos els que
fixen el seu rendiment en funció d’índexs o sis-
temes anàlegs, que no siguin emesos per empre-
ses associades, amb venciment no superior a un
any. Figurarà a l’actiu del balanç.

El seu moviment és el següent:
a) Es carregarà a la subscripció o compra

(vegeu normes de valoració) amb contraparti-
da a comptes del subgrup 57.

b) S’abonarà per les vendes, amortització
anticipada o bé la baixa en inventari dels valors,
amb càrrec a comptes del subgrup 57 i en el cas
de pèrdues, al compte 666 o bé al compte 597
en el cas d’haver-se dotat la corresponent pro-
visió.

54200 Préstecs a Cambres
54400 Préstecs al personal

El moviment d’aquests dos comptes és anà-
leg:

a) Es carregarà a la formalització del crèdit
amb contrapartida als comptes del subgrup 57.

b) S’abonarà pels reintegraments parcials o
totals amb contrapartida a comptes del subgrup
57, i en el cas de pèrdues, al compte 667 o bé al
compte 598 en el cas d’haver-se dotat la corres-
ponent provisió.

54500 Dividends a cobrar
Crèdits per dividends, siguin definitius o a

compte, pendents de cobrament
a) Es carregarà per l’import meritat, amb

contrapartida al compte 760.
b) S’abonarà per l’import cobrat amb con-

trapartida a comptes del subgrup 57 i per la re-
tenció suportada al compte 473.

54600 Interessos a curt termini de valors de ren-
da fixa

Interessos a cobrar, amb venciment no supe-
rior a un any, de valors de renda fixa.

a) Es carregarà pels interessos meritats a curt
termini amb contrapartida al compte 761.

b) S’abonarà en els casos de venda o amor-
tització anticipada dels valors o bé per la baixa
en inventari, amb contrapartida als comptes del
subgrup 57 i en cas de pèrdues al compte 666.

54700 Interessos a curt termini de préstecs
Interessos a cobrar, amb venciment no supe-

rior a un any, de crèdits.
a) Es carregarà pels interessos meritats a curt

termini amb contrapartida al compte 763.
b) S’abonarà en els casos de cancel·lació

parcial o total del préstec amb contrapartida als
comptes del subgrup 57 i en el cas de pèrdues
al compte 667.

54800 Imposicions a curt termini
Saldos favorables en bancs i institucions de

crèdit formalitzats mitjançant comptes a termini
o similars, amb venciment no superior a un any
i d’acord amb les condicions que regeixen per
al sistema financer.

a) Es carregarà a la formalització de la im-
posició amb contrapartida a comptes del sub-
grup 57.

b) S’abonarà a la recuperació de la impo-
sició amb contrapartida a comptes del subgrup
57.

54900 Desemborsaments pendents d’accions
Desemborsaments pendents, no exigits, so-

bre accions d’empreses que no tinguin la con-
sideració d’entitats del grup o associades, quan
es tracti d’inversions financeres temporals. Fi-
gurarà a l’actiu minorant el saldo del compte 540.

El seu moviment està explicat juntament amb
el compte 540.

55 Altres comptes no bancaris

55500 Partides pendents d’aplicació
Trameses de fons rebudes la causa de les quals

no resulti en principi identificable i sempre que
no corresponguin a operacions que per la seva
naturalesa calgui incloure en altres subgrups.
Aquestes trameses romandran enregistrades en
aquest compte el temps estrictament necessa-
ri per aclarir la seva causa. Figuraran al passiu
del balanç

a) S’abonarà pels cobraments que es produ-
eixin, amb càrrec als comptes del subgrup 57.

b) Es carregarà en efectuar l’aplicació amb
abonament al compte que realment li correspon-
gui.

55600 Desemborsaments exigits sobre accions
Desemborsament exigits i pendents de paga-

ment corresponents a inversions financeres en par-
ticipació capital. Figuraran al passiu del balanç.

El seu moviment és:
a) S’abonarà quan se exigeixi el desembor-

sament, amb càrrec als comptes 24, 25, 53 o 54.
b) Es carregarà pels desemborsaments que

s’efectuïn, amb abonament als comptes del sub-
grup 57.

56 Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt
termini

La part de les fiances i dipòsits rebuts o cons-
tituïts a llarg termini que tinguin venciment a
curt termini figuraran al passiu o a l’actiu del
balanç, segons es tracti de fiances i dipòsits,
rebuts o lliurats, que tinguin venciment a curt
termini, en l’agrupació Passiu circulant o Actiu
circulant respectivament; a aquests efectes es
traspassarà a aquest subgrup l’import que repre-
sentin les fiances i dipòsits a llarg termini amb
venciment a curt termini dels comptes corres-
ponents dels subgrups 18 i 26.

56000 Fiances rebudes a curt termini
Efectiu rebut com a garantia del compliment

d’una obligació, a termini no superior a un any.
Figurarà al passiu del balanç.
a) S’abonarà en la constitució, per l’efectiu

rebut, amb càrrec als comptes del subgrup 57.
b) Es carregarà a la cancel·lació amb abona-

ment als comptes del subgrup 57 o bé per l’in-
compliment de l’obligació finançada amb abo-
nament als comptes 769XX corresponents.

56100 Quaderns ATA
a) S’abonarà a la recepció dels dipòsits amb

contrapartida a comptes del subgrup 57.
b) Es carregarà a la cancel·lació del dipòsit

amb contrapartida als comptes del subgrup 57.

56500 Fiances constituïdes a curt termini
Efectiu lliurat com a garantia del compliment

d’una obligació, a termini no superior a un any.
Figurarà a l’actiu del balanç.

a) Es carregarà en la constitució, per l’efectiu
lliurat, amb abonament als comptes del subgrup 57.

b) S’abonarà:
En la cancel·lació, amb càrrec als comptes del

subgrup 57.
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Per incompliment de l’obligació fiançada que
determini pèrdues en la fiança, amb càrrec al
compte 678.

56600 Dipòsits constituïts a curt termini
Efectiu lliurat en concepte de dipòsit irregular,

a termini no superior a un any. Figurarà a l’ac-
tiu del balanç.

a) Es carregarà en la constitució, per l’efectiu
lliurat, amb abonament als comptes del subgrup
57.

b) S’abonarà en la cancel·lació, amb càrrec
als comptes del subgrup 57.

57 Tresoreria
Els comptes d’aquest subgrup figuraran a l’ac-

tiu del balanç dins del capítol de Tresoreria.
El moviment d’aquests comptes és el següent:
Es carregaran a l’entrada de mitjans líquids

i s’abonaran per la sortida amb contrapartida als
comptes que provoquen el cobrament o paga-
ment segons la naturalesa de l’operació.

57000 Caixa
57100 Caixa moneda estrangera
Disponibilitat de mitjans líquids en caixa.
Es carregarà per l’entrada de mitjans líquids

en caixa i s’abonarà a la sortida amb contrapar-
tida als comptes que correspongui, segons la
naturalesa de l’operació que provoca el cobra-
ment o el pagament.

57200 Bancs c/c vista
57210 Bancs comptes d’estalvi
57300 Bancs c/c vista, moneda estrangera
57310 Bancs comptes d’estalvi en moneda

estrangera
Saldos a favor de la cambra en comptes cor-

rents a la vista i d’estalvi de disponibilitat imme-
diata en Bancs i Institucions financeres, entenent
com a tals caixes d’estalvis, caixes rurals i coo-
peratives de crèdit i entitats anàlogues si són
saldos posats a l’estranger.

El seu moviment es anàleg als comptes 570
i 571.

58 Ajustos per periodificació

58000 Interessos pagats per endavant
Interessos pagats per la cambra que corres-

ponen a exercicis següents. Figurarà a l’actiu del
balanç

a) S’abonarà, en iniciar el següent exercici,
amb càrrec als comptes del subgrup 66 corres-
ponents.

b) Es carregarà, en tancar l’exercici, amb
abonament als comptes del subgrup 66 que tin-
guin enregistrats els interessos comptabilitzats.

58500 Interessos cobrats per endavant
Interessos cobrats per la cambra que corres-

ponen a exercicis següents. Figurarà a l passiu
del balanç.

a) S’abonarà, en tancar l’exercici, amb càr-
rec als comptes del subgrup 76 que tinguin en-
registrats els interessos comptabilitzats.

b) Es carregarà, en iniciar l’exercici, amb
càrrec als comptes del subgrup 76.

59 Provisions financeres
Expressió comptable de les correccions de

valor motivades per pèrdues reversibles produ-
ïdes en els crèdits i valors pendents del grup 5.

Els comptes d’aquest subgrup (malgrat són
comptes de passiu) figuraran en l’actiu del ba-
lanç dins de l’agrupació Inversions financeres,
minorant els crèdits o les inversions al quals
corresponguin.

59700 Provisió per depreciació de valors nego-
ciables a curt termini

Import de les correccions valoratives per
pèrdues reversibles en la cartera de valors a curt
termini, emesos per empreses que no tenen la
consideració d’entitats del grup o associades.
L’estimació d’aquestes pèrdues es realitzarà de
forma sistemàtica en el temps, i en tot cas, en
tancar l’exercici.

a) S’abonarà per la dotació de la pèrdua es-
timada (vegeu normes de valoració) amb càrrec
al compte 69601.

b) Es carregarà en les vendes o amortització
anticipada dels valors amb contrapartida als
comptes del subgrup 54, o bé quan desapareguin
les causes que van determinar la provisió amb
abonament al compte 79601.

598 Provisió per a insolvències de préstecs a curt
termini

Import de les correccions valoratives per
pèrdues reversibles en crèdits del subgrup 54.
L’estimació d’aquestes pèrdues es realitzarà de
forma sistemàtica en el temps, i en tot cas, en
tancar l’exercici.

a) S’abonarà per la dotació de la pèrdua es-
timada (vegeu normes de valoració) amb càrrec
al compte 701.

b) Es carregarà per la part del crèdit incobra-
ble amb contrapartida als comptes del subgrup
54, o bé quan desapareguin les causes que van
determinar la provisió amb contrapartida al
compte 79701.

GRUP 6
Despeses

Comprèn totes les despeses corrents de l’exer-
cici i les pèrdues extraordinàries, aixì com les
subvencions i premis concedits.

Els comptes d’aquest grup s’abonaran al tan-
cament de l’exercici amb càrrec al compte 129;
per aquest motiu, a l’exposar el moviment dels
comptes d’aquest grup solament es farà referèn-
cia als moviments de càrrec i excepcionalment
en el cas que correspongui als d’abonament. En
les excepcions s’esmentarà el motiu de l’abona-
ment i comptes de contrapartida.

60 Subvencions i premis

600XX Subvencions a Formació
601XX Altres subvencions a entitats

Aquests comptes recolliran l’import pel con-
cepte de subvencions i premis atorgats per la
cambra.

El càrrec en aquests comptes 600/601, es farà
normalment amb contrapartida al compte 410.

61 Viatges, estades i dietes

610XX Viatges
Despeses de viatge del personal de la cambra

611XX Estades
Quantitats satisfetes en concepte de despe-

ses d’allotjament per viatges del personal per
motius de l’activitat de la cambra.

612XX Dietes
Quantitats satisfetes en concepte de dietes per

viatges del personal per motius de l’activitat de
la cambra.

62 Serveis exteriors
Serveis de naturalesa diversa i de caràcter

habitual, adquirits per la cambra, sempre que no
formin part del preu d’adquisició de l’immobi-

litzat o de les inversions financeres temporals.
Inclou també les despeses derivades de la ges-
tió de recaptació del recurs cameral permanent.

Es carregaran amb contrapartida al compte
400 i s’abonaran pel seu saldo, a la data de tan-
cament de l’exercici, amb càrrec al compte 129.

620XX Despeses de recaptació
Les que corresponen a la gestió de la recap-

tació del recurs cameral permanent.

621XX Arrendaments i cànons
Import de les despeses generades pel lloguer

de béns mobles i immobles, així com les quan-
titats fixes o variables que són satisfetes pel dret
a l’ús o a la concessió d’ús de les diverses ma-
nifestacions de la propietat industrial.

622XX Reparacions i conservació
En aquest compte es comptabilitzaran les

despeses de sosteniment dels béns comptabilit-
zats al grup 2, sempre que siguin per compte de
l’entitat. Les despeses de seguretat i neteja es
consideraran despeses de conservació dels lo-
cals als quals corresponguin.

623XX Serveis de professionals independents
Import que es satisfà com a contrapartida dels

serveis prestats a la cambra. Comprèn els hono-
raris dels economistes, advocats, auditors, no-
taris, etc., així com les comissions d’agents mit-
jancers independents.

624XX Transports
Transports a càrrec de la cambra, realitzats

per tercers.

625xx Primes d’assegurances
Quantitats satisfetes en concepte de primes

d’assegurances, excepte les que es refereixen al
personal de la cambra.

626XX Serveis bancaris i similars
Quantitats satisfetes en concepte de serveis

bancaris, i similars, que no tinguin la conside-
ració de despeses financeres.

627XX Publicitat, propaganda i relacions públi-
ques

Despeses de divulgació, edició, catàlegs i
qualsevol altre mitjà de propaganda i publicitat
conduent a informar dels serveis de l’entitat.

628XX Subministraments
Electricitat i qualsevol altre proveïment que

no tingui la consideració d’emmagatzemable.

629XX Altres serveis
Import que es satisfà com a contrapartida dels

serveis prestats a la cambra no inclosos a d’al-
tres comptes del subgrup 62. Inclou, concreta-
ment, material d’oficina, variació d’existències
de material d’oficina, correus, repartiment de
correspondència i quotes a organismes excep-
te la que correspon al Consell Superior de Cam-
bres, que es comptabilitzarà al compte 70601.

63 Tributs

630 Impost sobre beneficis
Import de l’impost sobre beneficis acreditat

en l’exercici.
E l seu moviment és el següent:

70 Es carregarà:
a1) Per la quota a ingressar, amb abonament

al compte 4752.
a2) Per les retencions suportades i els ingres-

sos a compte de l’impost realitzats, fins a l’im-
port de la quota líquida del període, amb abo-
nament al compte 473.
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a3) Per l’impost diferit en el transcurs de
l’exercici, amb abonament el compte 479.

a4) Per l’aplicació d’impostos anticipats en
exercicis anterior, amb abonament al compte
4740.

a5) Per l’aplicació del crèdit impositiu com
a conseqüència de la compensació en l’exerci-
ci de bases imposables negatives d’exercicis
anteriors, amb abonament al compte 4745.
70 S’abonarà:

b1) Per l’impost anticipat en l’exercici, amb
càrrec al compte 4740.

b2) Pel crèdit impositiu generat en l’exercici
com a conseqüència de l’existència de base im-
posable negativa a compensar, amb càrrec al
compte 4745.

b3) Per l’aplicació d’impostos diferits en
exercicis anterior, amb càrrec al compte 479.

c) S’abonarà o carregarà, amb càrrec o abo-
nament, al compte 129, en tancar l’exercici.

631 Altres tributs
Import dels tributs dels quals la cambra és

contribuent i no tinguin assentament específic en
altres comptes d’aquest subgrup o en el compte
477.

S’exceptuaran igualment els tributs que ha-
gin de ser carregats en altres comptes d’acord
amb les definicions d’aquests, com passa, entre
altres, amb els comptabilitzats en el compte 200
i en el subgrup 62.

Aquest compte es carregarà quan els tributs
siguin exigibles, amb abonament als comptes
dels subgrups 47 i 57.

633 Ajustos negatius en la imposició sobre be-
neficis

Disminució, coneguda en l’exercici, de l’im-
post anticipat o del crèdit impositiu per pèrdues
a compensar o augment, igualment conegut en
l’exercici, de l’impost diferit, respecte dels im-
postos anticipats, crèdits impositius o impostos
diferits anteriorment generats.

70 S’hi carregarà:
a1) Per l’import més petit de l’impost anti-

cipat, amb abonament al compte 4740.
a2) Per l’import més petit del crèdit impositiu

per pèrdues a compensar, amb abonament al
compte 4745.

a3) Per l’import més gran de l’impost dife-
rit, amb abonament al compte 479.

634 Ajustos negatius en la imposició indirecta
Augment de les despeses per impostos indi-

rectes, que es produeixi com a conseqüència de
regularitzacions i canvis en la situació tributà-
ria de la cambra.

6341/6342 Ajustos negatius en IVA_
Import de les diferències negatives que resul-

tin, en l’IVA suportat deduïble corresponent a
operacions de béns o serveis del circulant o de
béns d’inversió, en practicar les regularitzacions
anuals derivades de l’aplicació de la regla de
prorrata.

Aquests comptes es carregaran per l’import
de la regularització anual, amb abonament al
compte 472.

636 Devolució d’impostos
Import dels reintegraments d’impostos exi-

gibles per l’empresa, com a conseqüència de
pagaments realitzats indegudament, exclosos els
carregats en comptes del grup 2.

El seu moviment és el següent:
a) S’abonarà quan les devolucions siguin

exigibles amb càrrec al compte 4709.

b) Es carregarà pel saldo en tancar l’exercici
amb abonament al compte 129.

638 Ajustos positius en la imposició sobre be-
neficis

Augment, conegut en l’exercici, de l’impost
anticipat o del crèdit impositiu per pèrdues a
compensar, o disminució, coneguda igualment
en l’exercici, de l’impost diferit, respecte dels
impostos anticipats, crèdits impositius o impos-
tos diferits generats anteriorment.

El seu moviment és el següent:
a) S’hi abonarà:
a1) Per l’import més gran de l’impost antici-

pat, amb càrrec al compte 4740.
a2) Per l’import més gran del crèdit impositiu

per pèrdues a compensar, amb càrrec al compte
4745.

a3) Per l’import més petit de l’impost diferit,
amb abonament al compte 12900.

b) S’hi carregarà pel saldo en tancar l’exer-
cici, amb abonament al compte 12900.

639 Ajustos positius en la imposició indirecta
Disminució de les despeses per impostos in-

directes, que es produeixi com a conseqüència
de regularitzacions i canvis en la situació tribu-
tària de la cambra.

6391/6392. A justos positius en IVA.
Import de les diferències positives que resul-

tin, en l’IVA suportat deduïble corresponent a
operacions de béns o serveis del circulant o de
béns d’inversió, en practicar les regularitzacions
anuals derivades de l’aplicació de la Regla de
prorrata.

El seu moviment és el següent:
a) S’hi abonarà per l’import de la regularit-

zació anual amb càrrec al compte 472.
b) S’hi carregarà pel saldo en tancar l’exer-

cici, amb abonament al compte 129.

64 Despeses de personal

640XX Sous i salaris
En aquests comptes es comptabilitzaran les

remuneracions fixes i eventuals al personal de
la Cambra.

Es carregaran per l’import íntegre de les re-
muneracions meritades amb contrapartida al
compte 465 i als comptes del subgrup 47 per les
retencions de tributs i quotes de la Seguretat
Social a càrrec del personal.

64100 Indemnitzacions al personal
Mateix moviment que el compte anterior.

64200 Seguretat Social a càrrec de la cambra
Es carregarà per l’import de les quotes de la

cambra a favor de la Seguretat Social amb con-
trapartida al compte 476.

64300 Aportacions a sistemes complementaris
de pensions

Import de les aportacions acreditades a plans
de pensions o altre sistema anàleg de cobertu-
ra de situacions de jubilació, invalidesa o mort,
en relació amb el personal de l’empresa.

Es carregarà:
a) Per l’import de les contribucions anuals a

plans de pensions o altres institucions similars
externes a l’empresa, amb abonament, general-
ment als comptes dels subgrups 52 o 57.

b) Per les estimacions anuals que es realitzi
amb l’objecte de nodrir els fons interns, amb
abonament al compte 140.

649XX Altres despeses socials
Correspon a despeses de naturalesa social

realitzades en compliment d’una disposició le-
gal o bé voluntària per l’empresa.

Es carregaran per l’import de la despesa amb
contrapartida generalment a comptes dels grups
4 o 5.

65 Publicacions i subscripcions

650XX Publicacions
651XX Subscripcions
65900 Variació d’existències de publicacions

En aquests comptes es comptabilitzaran els
conceptes de despesa que es detallen en el qua-
dre de comptes.

Es carregaran amb contrapartida al compte
400 per considerar-se de caràcter habitual per
al funcionament de la Cambra.

En general s’abonaran per l’import de la des-
pesa comptabilitzada dins l’exercici de la forma
següent: el compte 659 Variació d’existències de
publicacions, es carregarà per l’import de les
existències inicials i s’abonarà per l’import de
les existències finals amb abonament i càrrec res-
pectivament, als comptes del subgrup 32.

66 Despeses financeres

662XX Interessos de deutes a llarg termini
663XX Interessos de deutes a curt termini

Import dels interessos dels préstecs rebuts i
altres deutes pendents d’amortitzar, sigui qui-
na sigui la forma en què s’instrumentin aquests
interessos, realitzant el desglossament que calgui
en comptes de quatre o més xifres.

Es carregarà en acreditar els interessos per la
seva quantia íntegra, amb abonament, general-
ment, als comptes del subgrup 51, i, si s’escau,
al compte 475.

666XX Pèrdues en valors negociables
Pèrdues produïdes en l’alienació de valors de

renda fixa o variable excloses les que s’han de
registrar en els comptes 672 i 673.

667XX Pèrdues de crèdits
Pèrdues produïdes per insolvències certes de

crèdits concedits.
Es carregarà per la pèrdua produïda amb

motiu de la insolvència ferma, amb abonament
als comptes del subgrup 24, 25, 53 i 54.

668XX Diferències negatives de canvi
Correspon a pèrdues produïdes per modifi-

cacions en els tipus de canvi, en valors de ren-
da fixa, crèdits, deutes i efectiu en moneda es-
trangera d’acord els criteris establerts en les
normes de valoració.

Es carregarà al final de l’exercici per l’import
de la despesa amb contrapartida als comptes que
corresponguin amb saldo en moneda estrangera
o a la realització dels comptes amb saldo en
moneda estrangera.

669XX Altres despeses financeres
Despeses de naturalesa financera no recolli-

des en altres comptes d’aquest subgrup, incloent-
hi la quota anual que correspongui a l’exercici de
les despeses compreses en els comptes 270 i 272,

Es carregarà per l’import de la despesa amb
contrapartida a comptes del subgrup 57, i si
se’scau del subgrup 27.

67 Pèrdues procedents de l’immobilitzat i des-
peses extraordinàries

Pèrdues procedents de l’immobilitzat, altres
pèrdues de gestió corrent i despeses excepcio-
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nals. En general es carregaran amb abonament
als comptes corresponents segons la naturale-
sa de la pèrdua i s’abonaran pel seu saldo en
tancar l’exercici, amb càrrec al compte 129, re-
sultats de l’exercici.

670XX Pèrdues procedents de l’immobilitzat
immaterial
671XX Pèrdues procedents de l’immobilitzat
material i de béns del patrimoni històric

Pèrdues produïdes en l’alienació de l’immo-
bilitzat material o immaterial o de béns del pa-
trimoni històric, o per la baixa en inventari total
o parcial, com a conseqüència de pèrdues per
depreciacions irreversibles dels esmentat ac-
tius.

Es carregaran per l’import de la pèrdua o la
despesa amb abonament a comptes del grup 2.

S’abonaran pel seu saldo, en tancar l’exercici
amb càrrec al compte 129.

672XX Pèrdues procedents de participacions en
capital a llarg termini en empreses del grup
673XX Pèrdues procedents de participacions en
capital a llarg termini en empreses associades

Pèrdues produïdes en l’alienació de partici-
pacions en capital a llarg termini en empreses
del grup i associades, o per la baixa en inventari
total o parcial.

Es carregaran per l’import de la pèrdua o la
despesa amb abonament a comptes del grup 24.

S’abonaran pel seu saldo, en tancar l’exercici
amb càrrec al compte 129.

678XX Despeses extraordinàries
Correspon a pèrdues i despeses de caràcter

excepcional i de quantia significativa que no
poden considerar-se periòdiques en avaluar els
resultats futurs de la cambra.

Com a regla general una pèrdua o una des-
pesa únicament seran considerades una parti-
da extraordinària si s’originen a causa de fets o
transaccions que, tenint en compte l’activitat de
les cambres, compleixen les dues condicions
següents:

S’escauen fora de les activitats ordinàries i
típiques de l’entitat.

No s’espera, raonablement, que s’esdevinguin
sovint.

A  títol indicatiu es poden esmentar les se-
güents: les produïdes per inundacions i altres
accidents, indemnitzacions a tercers, pèrdua o
reducció d’una fiança constituïda, etc.

a) Es carregarà per l’import de despeses
extraordinàries, amb abonament als comptes
corresponents segons la naturalesa de la pèrdua.

b) S’abonarà pel seu saldo, al tancament de
l’exercici, amb càrrec al compte 129.

679XX Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors
S’hi inclouran les despeses i pèrdues relle-

vants corresponents a exercicis anteriors i s’hi
podran comptabilitzar per naturalesa les que
tinguin poca importància relativa.

68 Dotacions per a amortitzacions

68000 Dotacions amortitzacions de despeses
d’establiment
68100 Dotacions amortitzacions de l’immobilit-
zat immaterial
682XX Dotacions amortitzacions de l’immobi-
litzat material

Expressió de la depreciació sistemàtica anual
efectiva soferta per l’immobilitzat material i im-
material, així com la quota de l’exercici que

correspon per amortització de despeses d’esta-
bliment.

Es carregaran per la dotació anual de l’exer-
cici, calculada d’acord amb les taules de coefici-
ents legals vigents, amb contrapartida als comptes
20, 281, 282 respectivament.

69 Dotacions a les provisions

69000 Dotació al fons de reserva de l’article 11
de la Llei 3/1993, de 22 de març.

Dotació estimada en tancar l’exercici, que
resulta del quadre V.1.b) de les normes de ges-
tió pressupostària.

Es carregarà per l’import de la dotació anu-
al amb contrapartida al compte 11301.

S’abonarà per la seva utilització d’acord amb
el contingut de l’article 11 de la Llei 3/1993

69100 Dotació a la provisió de l’immobilitzat
immaterial

Correcció valorativa per depreciació de ca-
ràcter reversible en l’immobilitzat material

Es carregarà per l’import de la depreciació
estimada, amb abonament al compte 291.

692XX Dotació a la provisió per depreciació de
l’immobilitzat material i de béns del patrimoni
històric

Correcció valorativa per depreciació de ca-
ràcter reversible en l’immobilitzat immaterial i
en els béns del patrimoni històric

Es carregarà per l’import de la depreciació
estimada, amb abonament als comptes 292XX
corresponents.

69300 Dotació a la provisió per a reparació i
conservació dels béns del patrimoni històric

Dotació estimada d’acord amb les normes
de valoració de la cinquena part, per a la con-
servació i reparació dels béns del patrimoni his-
tòric.

Es carregarà per l’import de la dotació d’acord
amb les normes de valoració contingudes a la
cinquena part d’aquest pla comptable, amb
abonament al compte 14500.

 69400 Dotació a la provisió per insolvències de
tràfic

Correcció valorativa realitzada en tancar
l’exercici, per depreciació en clients i deutors per
tràfic.

Es carregarà al final de l’exercici, per l’import
de la dotació calculada d’acord amb les normes
de valoració del PGC, amb contrapartida al
compte 490.

69500 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IS, de l’any en curs (Llei 3/1993)
69501 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IRPF, de l’any en curs (Llei 3/1993)
69502 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IAE, de l’any en curs (Llei 3/1993)

Correcció valorativa per depreciació en els
deutors per recurs cameral permanent de l’emis-
sió de rebuts corresponent a l’exercici.

El moviment d’aquests comptes és anàleg per
a tots ells. Es carregaran anualment en el mo-
ment de l’emissió dels rebuts per l’import de la
dotació que correspongui calculada d’acord amb
les normes de valoració, amb contrapartida als
comptes 4990X.

69510 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IS, d’anys anteriors (Llei 3/1993)
69511 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IRPF, d’anys anteriors (Llei 3/1993)

69512 Dotació a la provisió per insolvències de
rebuts de l’IAE, d’anys anteriors (Llei 3/1993)

Correcció valorativa per depreciació en els
deutors per recurs cameral permanent de l’emis-
sió de rebuts corresponents a exercicis ante-
riors.

E l moviment d’aquests comptes és anàleg
per a tots ells. Es carregaran anualment a l’ini-
ci de l’exercici per l’import de la dotació que
correspongui calculada d’acord amb les nor-
mes de valoració, amb contrapartida als comp-
tes 4991X.

69540 Dotació a la provisió per insolvències de
recàrrecs de l’any en curs

Correcció valorativa per depreciació en els
deutors per recàrrecs del recurs cameral perma-
nent, de l’emissió de recàrrecs corresponent a
l’exercici.

Es carregarà a l’emissió dels recàrrecs per l’im-
port de la dotació calculada d’acord amb les nor-
mes de valoració, amb contrapartida al compte
49940.

69550 Dotació a la provisió per insolvències de
recàrrecs d’anys anteriors

Correcció valorativa, per depreciació en els
deutors per recàrrecs del recurs cameral perma-
nent d’emissions d’anys anteriors.

Es carregarà a l’emissió dels recàrrecs per l’im-
port de la dotació calculada d’acord amb les nor-
mes de valoració, amb contrapartida al compte
49950.

69590 Dotació a la provisió per cobraments de
l’IS, en litigi
69591 Dotació a la provisió per cobraments de
l’IRPF, en litigi
69592 Dotació a la provisió per cobraments de
l’IAE, en litigi

Es carregarà per l’import de la dotació calcu-
lada d’acord amb les normes de valoració con-
tingudes a la cinquena part d’aquest pla comp-
table, amb contrapartida al compte 4999X.

696XX Dotació a la provisió de valors a llarg i
a curt termini

Es carregaran al final de l’exercici, per l’im-
port de la dotació calculada d’acord amb les
normes de valoració, amb contrapartida als
comptes 297 i 597 segons correspongui.

697XX Dotació a la provisió per insolvències de
préstecs a llarg i a curt termini

Es carregarà al final de l’exercici, per l’import
de la dotació calculada d’acord amb les normes
de valoració, amb contrapartida als comptes 298
i 598, segons correspongui.

69800 Dotació a les provisions del pla cameral
d’exportació
69801 Dotació a les provisions del pla cameral
de formació

Es carregarà, si s’escau, al final de l’exercici,
per l’import necessari a fi de donar compliment
a l’article 16 de la Llei 3/1993, amb contrapar-
tida als comptes 498XX.

GRUP 7
Ingressos

Els comptes d’aquest grup es carregaran al
tancament de l’exercici amb contrapartida al
compte 129; per tal motiu a l’exposar el movi-
ment dels comptes d’aquest grup solament es
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farà referència als moviments d’abonament i
excepcionalment en el cas que correspongui als
de càrrec. En les excepcions s’esmentarà el
motiu de l’abonament i comptes de contrapar-
tida.

70 Recursos permanents

70100 Emissió de rebuts IS any en curs
70101 Emissió de rebuts IRPF any en curs
70102 Emissió de rebuts IAE any en curs

El moviment d’aquests comptes és anàleg per
a tots ells.

a) S’abonaran a l’emissió dels rebuts amb
contrapartida als comptes 430XX correspo-
nents.

b) Es carregaran:
Per les anul·lacions i baixes dels rebuts de

l’any en curs amb contrapartida als comptes del
subgrup 4300X.

70104 Quotes per recurs cameral permanent a
rebre d’altres Cambres

El compte 70104 recollirà els ingressos me-
ritats corresponents a l’exercici en curs, en con-
cepte de participació en quotes altres Cambres.
L’abonament en aquests comptes es farà amb
contrapartida al compte 44020 o bé als del sub-
grup 57.

70110 Devolucions de rebuts IS any en curs
70111 Devolucions de rebuts IRPF any en curs
70112 Devolucions de rebuts IAE any en curs

En aquest comptes es recolliran les devolu-
cions de rebuts que ja han estat cobrats.

El moviment d’aquests comptes és anàleg per
a tots ells. Es carregaran per les devolucions de
rebuts de l’any en curs amb contrapartida als
comptes del subgrup 57.

70200 Emissió de recàrrecs any en curs
a) S’abonaran a l’emissió dels recàrrecs amb

contrapartida als comptes 433XX correspo-
nents.

b) Es carregaran per les anul·lacions i baixes
dels recàrrecs de l’any en curs en contraparti-
da als comptes 433XX corresponents.

70210 Devolucions de recàrrecs any en curs
En aquests comptes es recolliran les devolu-

cions de recàrrecs que ja han estat cobrats.
Es carregarà:
Per les devolucions de recàrrecs amb contra-

partida als comptes del subgrup 57.
A la prescripció dels recàrrecs si escau per la

diferència entre el valor dels recàrrecs prescrits i
el valor de la provisió dotada per aquests recàrrecs.

70300 Anul·lacions i baixes de rebuts de IS d’emis-
sions d’anys anteriors (Llei 3/1993)
70301 Anul·lacions i baixes de rebuts de IRPF
d’emissions d’anys anteriors (Llei 3/1993)
70302 Anul·lacions i baixes de rebuts de IAE
d’emissions d’anys anteriors (Llei 3/1993)

El moviment d’aquest comptes és anàleg per
a tots ells. Es carregaran per les anul·lacions i
baixes de rebuts d’emissions d’anys anteriors
amb contrapartida als comptes 4301X.

70310 Devolucions de rebuts de IS, d’emissions
d’anys anteriors (Llei 3/1993)
70311 Devolucions de rebuts de IRPF d’emis-
sions d’anys anteriors (Llei 3/1993)
70312 Devolucions de rebuts de IAE, d’emis-
sions d’anys anteriors (Llei 3/1993)

El moviment d’aquest comptes és anàleg per
a tots ells. Es carregaran per les devolucions de

rebuts d’emissions d’anys anteriors amb contra-
partida als comptes del subgrup 57.

70400 Anul·lacions i baixes de recàrrecs d’anys
anteriors

Es carregarà:
Per les anul·lacions i baixes dels recàrrecs

d’anys anteriors en contrapartida als comptes
433XX corresponents

A la prescripció dels recàrrecs si escau per la
diferència entre el valor dels recàrrecs prescrits
i el valor de la provisió dotada per aquests re-
càrrecs.

70410 Devolucions de recàrrecs d’anys anteri-
ors

Es carregarà per les devolucions de recàrrecs,
ja cobrats, amb contrapartida als comptes del
subgrup 57.

70500 Rebuts recurs cameral permanent de l’IS
(Llei 1911)
70501 Rebuts recurs cameral permanent de
l’IRPF (Llei 1911)
70502 Rebuts recurs cameral permanent de
l’IAE (Llei 1911)

Aquests comptes recolliran els ingressos nets
de rebuts cobrats o bé tornats de la Llei de ba-
ses de 1911.

S’abonaran al cobrament dels rebuts amb
contrapartida als comptes 412XX correspo-
nents.

70601 Quota Consell Superior de Cambres
Aquest compte és de càrrec i recollirà la quota

a pagar al Consell Superior de Cambres. Es car-
regarà amb contrapartida al compte 41031.

70602 Quotes per recurs cameral permanent, a
distribuir a d’altres Cambres

Aquest compte és de càrrec i recollirà les
quotes del recurs cameral permanent a favor
d’altres Cambres. Es carregarà amb contrapar-
tida al compte 41020.

72 Ingressos per serveis

721xx Ingressos per serveis prestats
722xx Ingressos per publicacions
729xx A ltres ingressos

En aquests comptes es comptabilitzaran els
ingressos meritats dins l’exercici, pels concep-
tes que es detallen en el quadre de comptes. La
contrapartida d’aquests comptes són la 439 o les
del subgrup 57 corresponents.

74 Subvencions i patrocinis

74000 Subvencions oficials a l’explotació
En aquest compte es comptabilitzaran les

subvencions rebudes de les administracions
públiques. Les contrapartides d’aquest comp-
te generalment són els del subgrup 47 o 57.

74100 Patrocinis
En aquest compte es comptabilitzaran els

patrocinis rebuts d’empreses o particulars. Les
contrapartides d’aquest compte generalment
són els del subgrup 57.

74200 Amortització de subvencions oficials de
capital

Import de la part de subvenció imputada com
a ingrés en l’exercici, que es traspassa al resul-
tat de l’exercici.

E l seu moviment és el següent:
a) Se n’explica l’abonament al compte 130,

subvencions de capital oficials.

b) Serà carregat, pel seu saldo, en la data de
tancament de l’exercici amb abonament al comp-
te 129, resultats de l’exercici.

75 A ltres ingressos de gestió

75200 Ingressos per arrendaments
Ingressos acreditats pel lloguer dels béns mo-

bles o immobles cedits per a l’ús o la disposició per
tercers. S’abonarà per l’import dels ingressos amb
càrrec als comptes dels subgrups 43 ó 57.

76 Ingressos financers i extraordinaris

76000 Ingressos d’accions
Rendes a favor de la cambra, acreditades

durant l’exercici, provinents de participacions
en capital

S’abonarà per l’import brut meritat amb càr-
rec al compte 545 i en el cas que correspongui
al compte 473.

76100 Ingressos de valors renda fixa
Interessos de valors de renda fixa a favor de

la cambra, acreditats en el transcurs de l’any.
S’abonarà per l’import brut meritat amb con-

trapartida als comptes 246, 256, o 536, 546 i en
el cas que correspongui al compte 473.

762XX Ingressos de crèdits a llarg termini
Import dels interessos de préstecs i altres crè-

dits a llarg termini, acreditats durant l’exercici.
S’abonarà per l’import brut meritat amb càr-

rec als comptes 247, 257 i en el cas que corres-
pongui al compte 473.

763XX Ingressos de crèdits a curt termini
Import dels interessos de préstecs i altres

crèdits a curt termini, acreditats durant l’exer-
cici.

S’abonarà per l’import brut meritat amb càr-
rec als comptes 537, 547 i en el cas que corres-
pongui al compte 473.

76400 Ingressos extraordinaris
Correspon a ingressos de caràcter excepcio-

nal. S’inclouen en aquest compte els beneficis
per vendes de l’immobilitzat material i imma-
terial, de béns del patrimoni històric i per la
rehabilitació de crèdits que en el seu dia van
resultar insolvents.

S’abonaran per l’import de l’ingrés amb con-
trapartida generalment a comptes dels grups 1,
2 o 4.

76500 Interessos de demora recurs cameral
permanent

S’abonaran per l’import de l’ingrés amb con-
trapartida a comptes del subgrup 57.

76800 Diferències positives de canvi
Correspon a beneficis produïts per modifica-

cions en el tipus de canvi, en valors de renda fixa
o variable, crèdits, deutes i efectiu en moneda
estrangera d’acord els criteris establerts en les
normes de valoració.

S’abonaran a la realització dels comptes amb
saldo en moneda estrangera, o bé quan els be-
neficis siguin imputables a resultats d’acord al
què es diu en les normes de valoració.

769XX Altres ingressos financers
S’abonaran per l’import dels ingressos finan-

cers dels comptes corrents bancaris amb contra-
partida als comptes del subgrup 57 i en el compte
473 en el cas que correspongui, així com els
beneficis per vendes o amortitzacions de l’im-
mobilitzat financer amb contrapartida general-
ment als comptes del subgrup 57.
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79 Excessos i aplicacions de provisions

79000 Aplicació provisió Fons de reserva de l’ar-
ticle 11 de la Llei 3/1993, de 22 de març

S’abonarà a la disposició d’aquest Fons, d’acord
amb els criteris establerts a l’article 11 de la Llei
3/1993, amb càrrec al compte 11301.

79100 Excés de provisió de l’immobilitzat im-
material

Correcció valorativa, per la recuperació de
valor de l’immobilitzat immaterial, fins al límit
de les provisions dotades anteriorment. La Cam-
bra hi abonarà per l’import de la correcció de
valor, amb càrrec al compte 291.

79200 Excés de la provisió per depreciació de
l’immobilitzat material
79210 Excés de la provisió per depreciació dels
béns del patrimoni històric

Correcció valorativa, per la recuperació de
valor de l’immobilitzat material i de béns del pa-
trimoni històric, fins al límit de les provisions
dotades anteriorment.

S’abonarà per l’import de la correcció de
valor, amb càrrec als comptes 292XX.

79300 Excés de la provisió per a conservació i
reparació de béns del patrimoni històric.

S’abonarà per la diferència positiva entre l’im-
port de la provisió existent i el que correspon-
gui d’acord amb el criteris de quantificació de
l’esmentada provisió, amb càrrec als comptes del
subgrup 145.

79400 Aplicació provisió per insolvències de
tràfic

Import de la provisió en tancar l’exercici.
S’abonarà a mesura que desaparegui el mo-

tiu pel qual es va dotar la provisió amb contra-
partida al compte 490.

79500 Aplicació provisió per insolvències de
rebuts IS d’anys anteriors
79501 Aplicació provisió per insolvències de
rebuts IRPF d’anys anteriors
79502 Aplicació provisió per insolvències de
rebuts IAE d’anys anteriors

El moviment d’aquests comptes és anàleg per
tots ells. S’abonaran per l’import dotat en l’exer-
cici precedent, minorada, en el seu cas, per l’im-
port dels rebuts prescrits, amb càrrec als comptes
4990X i 4991X.

79540 Aplicació provisió per insolvències de
recàrrecs d’anys anteriors

S’abonaran per l’import dotat en l’exercici
precedent, minorada, en el seu cas, per l’import
dels recàrrecs prescrits, amb càrrec al compte
49940 i 49950.

7959X Aplicació de la provisió per cobraments
en litigi

Import de la provisió en tancar l’exercici
S’abonarà per l’import corresponent una

vegada desaparegut el risc, amb contrapartida
als comptes 4999X.

79600 Aplicació provisions de valors a llarg termini
79601 Aplicació de provisions de valors a curt
termini

Correcció valorativa per la recuperació de
valors en inversions financeres a curt i a llarg
termini, fins al límit de les provisions dotades
anteriorment.

S’abonaran a mesura que desaparegui el mo-
tiu pel qual es van dotar les provisions amb con-
trapartida als comptes 297 i 597.

79700 Aplicació provisions per insolvències de
crèdits a llarg termini
79701 Aplicació provisions per insolvències de
crèdits a curt termini

Correcció valorativa per la recuperació de
crèdits a curt i a llarg termini, fins al límit de la
provisió dotada anteriorment.

S’abonaran a mesura que desaparegui el mo-
tiu pel qual es van dotar les provisions amb con-
trapartida als comptes 298 i 598.

79800 Aplicació de les provisions al pla came-
ral d’exportació
79801 Aplicació de les provisions al pla de for-
mació

S’abonaran per l’excés de provisió amb càr-
rec als comptes 498XX.

79900 Aplicació de les provisions per a pensi-
ons i obligacions similars

S’abonarà per la diferència positiva entre l’im-
port de la provisió existent i el que correspon-
gui d’acord amb el criteris de quantificació de
l’esmentada provisió, amb càrrec als comptes del
subgrup 140.

Quarta Part: Comptes anuals

1 NORMES D ’ELABORACIÓ DELS COMPTES

ANUALS

—1 Documents que integren els comptes anuals
a) Els comptes anuals comprenen el balanç,

el compte de pèrdues i guanys i la memòria.
b) Aquests documents formen una unitat i

han de ser redactats amb claredat i presentar la
imatge fidel del patrimoni, de la situació finan-
cera i dels resultats de la corporació.

—2 Formulació dels comptes anuals
a) Els comptes anuals s’estructuraran de la

forma que es determina en aquest pla i, subsi-
diàriament, en el Nou pla general de comptabi-
litat (1990).

b) A efectes econòmics i pressupostaris l’exer-
cici de les cambres coincidirà amb l’any natural.
En conseqüència la determinació dels resultats
i la rendició de comptes es farà a 31 de desem-
bre de cada any. A aquests efectes els comptes
anuals expressaran la data en què s’han formulat
i seran signades per tots els membres del comitè
executiu; si faltés alguna signatura caldrà expli-
car les causes a cadascun dels documents comp-
tables.

c) Cadascun dels documents que integren els
comptes anuals han de ser identificats amb la
seva denominació i la de la corporació a la qual
corresponen, fent-hi constar l’exercici a què es
refereix.

—3 Balanç (model 1.a)
El balanç, que comprèn, amb la separació

pertinent, els béns i els drets, que constitueixen
l’actiu de la corporació, i les obligacions i els fons
propis que en formen el passiu, s’ha de formu-
lar tenint en compte que:

a) A cada partida hi han de figurar, a més de
les xifres de l’exercici que es tanca, les corres-
ponents a l’exercici immediatament anterior.
Quan les unes i les altres no siguin comparables,
bé perquè s’hagi produït una modificació en l’es-
tructura del balanç, bé perquè s’hagi fet un canvi
d’imputació, caldrà adaptar els imports de l’exer-
cici precedent a efectes de la seva presentació
en l’exercici corrent.

b) No es poden modificar els criteris de comp-
tabilització d’un exercici a un altre, llevat de
casos excepcionals que en tot cas caldrà indicar
i justificar a la memòria.

c) No han de figurar les partides a les quals
no correspongui cap import ni en l’exercici cor-
rent ni en el precedent.

d) No es pot modificar l’estructura d’un exer-
cici a un altre, llevat de casos excepcionals que
caldrà indicar i justificar a la memòria.

e) Es poden afegir noves partides a les pre-
vistes al model, sempre que el seu contingut no
estigui previst en les existents.

f) Es pot fer una subdivisió més detallada de
les partides que figuren al model.

g) Es poden agrupar les partides precedides
de xifres aràbigues, si només representen un
import irrellevant per mostrar la imatge fidel,
o si amb això s’afavoreix la claredat.

h) La classificació entre curt i llarg termini
s’ha de fer tenint en compte el termini previst
per al venciment, l’alienació o la cancel·lació. Es
considera llarg termini el període superior a un
any, comptat a partir de la data de tancament de
l’exercici.

—4 Compte de pèrdues i guanys (Model 1.b)
El Compte de pèrdues i guanys, que comprèn,

amb la separació pertinent, els ingressos i les des-
peses i, per diferència, el resultat, l’estalvi o el
desestalvi d’aquest, es formularà tenint en comp-
te que:

a) A cada partida hi han de figurar, a més de
les xifres de l’exercici que es tanca, les correspo-
nents a l’exercici immediatament anterior. Quan
les unes i les altres no siguin comparables, bé
perquè s’hagi produït una modificació en l’estruc-
tura del compte de pèrdues i guanys bé perquè
s’hagi fet un canvi d’imputació, caldrà adaptar els
imports de l’exercici precedent a efectes de la seva
presentació en l’exercici corrent.

b) No hi han de figurar les partides a les quals
no correspongui cap import ni en l’exercici cor-
rent ni en el precedent.

c) No es pot modificar l’estructura d’un exer-
cici a un altre, llevat de casos excepcionals que
caldrà indicar i justificar a la memòria.

d) Es poden afegir noves partides a les pre-
vistes al model, sempre que el seu contingut no
estigui previst en les existents.

e) Es pot fer una subdivisió més detallada de
les partides que figuren al model.

f) Es poden agrupar les partides precedides
de xifres aràbigues, si només representen un
import irrellevant per mostrar la imatge fidel,
o si amb això s’afavoreix la claredat.

—5 Memòria (Model 1.c)
La memòria s’elabora amb l’objectiu de com-

pletar, ampliar i comentar la informació que con-
tenen el balanç i el compte de pèrdues i guanys.

a) Es formularà tenint en compte que la me-
mòria s’elabora perquè les informacions que s’hi
amplien tenen importància significativa en re-
lació amb les dades que contenen els documents
que integren els comptes anuals.

b) El model de la memòria recull la informa-
ció mínima a facilitar. En conseqüència, haurà
d’ampliar-se amb qualsevol altra informació que
sigui necessària per facilitar la comprensió dels
comptes anuals objecte de presentació, amb la
finalitat que aquestes reflecteixin la imatge fi-
del del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de la corporació.
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Model 1 a). BALANÇ DE SITUACIÓ
CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ...............................de.......................................
EXERCICI:

SALDO SALDO
Núm. COMPTE ACTIU EXERCICI  N EXERCICI  N-1

A) IMMOBILITZAT    
20 I. Despeses d’establiment   

II. Immaterial 
212 1. Propietat industrial
215 2. Aplicacions informàtiques
217 3 Drets sobre béns en règim arrendament financer
219 4 Acomptes per immobilitzacions immaterials

(281) 5. (Fons d'amortització acumulada de l’immobilitzat immaterial)
(291) 6. (Provisions per depreciació de l’immobilitzat immaterial)

III. Material 
220 1. Terrenys
221 2. Edificis
224 3. Altres instal·lacions
225 4. Mobiliari
226 5. Equips per a procés d'informació
227 6. Elements de transport
228 7. Altre immobilitzat
229 8 Immobilitzacions materials en curs i acomptes

(282) 9. (Fons d'amortització acumulada)
(29200) 10. (Provisions per depreciació de l’immobilitzat. material)

IV. Béns del Patrimoni Històric   
230 1. Béns immobles
231 2. Arxius
232 3. Biblioteca
233 4. Museus
234 5. Béns mobles
239 6. Acomptes sobre béns del Patrimoni Històric

‘(29210) 7. (Provisions per depreciació béns del Patrimoni Històric)
V. Immobilitzat Financer   

240 1. Participacions en entitats del grup
242,244,246 2. Crèdits a llarg termini a entitats del grup

241 3. Participacions en entitats associades
243,245,247 4 Crèdits a llarg termini a entitats associades

252 5. Préstecs a Cambres
254 6. Préstecs al personal

250,251,256 7. Cartera de valors a llarg termini
257,258 8. Altres crèdits

26 9. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini
(297) 10. (Provisió per depreciació d'inversions financeres a llarg termini)
(298) 11. (Provisió per insolvències de crèdits a llarg termini)

27 B) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIFERENTS EXERCICIS.   
C) ACTIU CIRCULANT
I Existències   

32 1. Existències
II Deutors per recurs cameral permanent   

442 1. Rebuts al cobrament  de la Llei de 1911
430,431 2. Rebuts al cobrament  de la Llei 3/93

(4990X,4991X) 3. (Provisió per insolvències de rebuts)
432 4.  Efectes al cobrament
433 5. Recàrrecs

(49940,49950) 6. (Provisió per insolvències de recàrrecs)
44020,44520 7. Cambres deutores per quotes del recurs cameral permanent

(49020) 8. (Provisió per insolvències de cambres deutores per quotes)
III Deutors varis   

439 1. Clients
44021,44030,44521 2. Cambres i Consell, deutors per serveis

44010,4404x,44510,4454x 3. Altres deutors
460 4. Personal

470,471,472,473,474 5. Hisenda pública
(4901),(4904),(4905) 6. (Provisions per insolvències de tràfic)

IV Inversions financeres a curt termini 
530, (538) 1. Participacions en entitats del grup

532,534,536 2. Crèdits a entitats del grup
531, (539) 3. Participacions en entitats associades

533,535,537 4. Crèdits a entitats associades
540,541,546,(549) 5. Cartera de valors a curt termini

542,544,545,547,548 6. Altres crèdits
565,566 7.  Dipòsits i fiances constituïdes a curt termini

(597) 8. (Provisió depreciació inversions financeres)
(598) 9. (Provisió per insolvències)

V Tresoreria    
570,571 1. Caixa
572,573 2. Bancs
480,580 VI Ajustaments per periodificació    

TOTAL ACTIU (A+B+C)

2 MODELS DE COMPTES ANUALS

I DE LA  MEMÒRIA

Model 1a) Balanç
Model 1b) Compte de pèrdues i guanys
Model 1c) Memòria
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CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ…………………………………, DE…………………………………
Model 1.b) COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS. EXERCICI

Núm. COMPTE REALITZAT  REALITZAT
INGRESSOS EXERCICI   N EXERCICI   N-1

A) RECURSOS PERMANENTS (*)

701XX , excepte (70104)
(6950x)

1. RCP de l'exercici

703,705, (6951x),7950X 2. RCP d’exercicis anteriors
702,704,7954x,
(69540),(69550)

3. Recàrrecs

70104 4. Quotes per recurs cameral permanent a rebre d’altres
cambres

(6959X),7959X 5. Variació provisions per cobraments en litigi
A')     Suma de Minoracions

(620) 6. (Despeses de recaptació)
(70602) 7. (Quotes per recurs cameral permanent a distribuir a

d’altres cambres)
(70601) 8. (Quota al Consell Superior de Cambres)

B) RECURSOS NO PERMANENTS
721 1. Per serveis prestats
722 2. Per publicacions
729 3. Altres ingressos
752 4. Per arrendaments
740
741
742

5.
6.
7.

Subvencions
Patrocinis
Amortització de subvencions de capital, oficials

764 C) INGRESSOS EXTRAORDINARIS
760,761,762,763,

765,768,769
D) INGRESSOS FINANCERS

E) TOTAL INGRESSOS  (A -
A'+B+C+D)

DESPESES
F) DESPESES DE PERSONAL

640 1. Sous i salaris
641 2. Indemnitzacions
642 3. Previsió social
649 4. Altres despeses de personal
643

(799)

5.

6.

Aportacions a sistemes complementaris de pensions
Aplicacions de les provisions per a pensions i
obligacions similars

G) ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

60
600
601

1.
a)
b)

Subvencions i premis
  -        Formació
  -        Altres subvencions

610,611,612 2. Viatges, estades i dietes
62 3. Serveis exteriors
621
622
627

a)
b)
c)

  -        Arrendaments  cànons
- Reparacions i conservació
- Publicitat, propaganda i relacions públiques

623
624
625
626
628

d)
e)
f)
g)
h)

  -        Serveis de professionals independents
  -        Transports
  -        Primes d’assegurances
  -        Serveis bancaris i similars
  -        Subministraments

629 i)   -        Altres serveis
630,631,633,634,

636,638,639
4. Tributs

650,651,659** 5. Publicacions i subscripcions
H) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

680,681,682 1. Dotació amortització de l'immobilitzat mat. i immaterial.
I)  VARIACIONS DE LES PROVISIONS

690 (790) 1.  Del  fons de reserva de l’art. 11 de la Llei 3/93
691,69200, (791),(79200) 2.  Per depreciació de l'immobilitzat material i immaterial.

69210,(79210) 3.  Per depreciació de béns del patrimoni històric
693, (793) 4.  Per a la conservació i manteniment dels béns del

patrimoni històric
694, (794) 5. Provisió per insolvències de tràfic
698, (798) 6. Del pla cameral

67 J) PÈRDUES PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT I
DESPESES EXTRAORDINARIES

670
671

1.
2.

Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial
Pèrdues procedents de l’immobilitzat material i de béns
del patrimoni històric.

672 3. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg
termini en empreses del grup

673 4. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg
termini en empreses associades.

678 5. Despeses extraordinàries
679 6. Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors

K) DESPESES FINANCERES
662,663,666,667,668,669 1. Despeses financeres

(796),(797), 2. Variació provisions d'inversions
696,697

L) TOTAL DESPESES  (F+G+H+I+J+K)
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CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ................................................................... de..........................................
BALANÇ DE SITUACIÓ. EXERCICI:

SALDO SALDO
Núm. COMPTE PASSIU EXERCICI  N EXERCICI  N-1

A) FONS PROPIS

I Patrimoni 
101 1. Fons Patrimonial

II Reserves   
11300 1. Fons de reserva de l’art. 47 Reglament General de

Cambres
11301 2. Fons de reserva de l’art. 11 de la Llei 3/93
11700 3. Reserves voluntàries
11701 4. Reserves afectes a pressupostos extraordinaris

III Resultats d’exercicis anteriors   
120 1. Romanents acumulats d'exercicis anteriors

(121) 2. Resultats negatius d’exercicis anteriors

IV Resultat de l’exercici
12900 1. Resultat de l'exercici
12901 2. Resultats provinents de liquidacions de pressupostos

extraordinaris

13 B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTS
EXERCICIS.

C) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
140 1. Provisions pera pensions i obligacions similars
145 2. Provisions per a reparacions i conservació de béns del

Patrimoni Històric

D) CREDITORS A LLARG TERMINI
160 1. Deutes a llarg termini amb entitats del grup
161 2. Deutes a llarg termini amb entitats associades
170 3. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
171 4. Altres deutes a llarg termini
180 5. Fiances rebudes a llarg termini
185 6 Dipòsits rebuts a llarg termini
248 7. Desemborsaments pendents d’accions d’entitats del grup
249 8. Desemborsaments pendents d’accions d’entitats

associades
259 9. Desemborsaments pendents sobre accions d’altres

entitats

E) CREDITORS A CURT TERMINI   
I Creditors per recurs cameral permanent   

412 1. Rebuts al cobrament Llei 1911
41020 2. Cambres creditors per quotes
41031 3. Consell creditor per quotes

II. Altres creditors a curt termini
400 1. Proveïdors

41010 2. Creditors diversos
41021 3. Cambres creditores per serveis

41032,41033 4. Consell creditor per serveis
41040 5. Creditors per aportacions i subvencions

475,476,477,479 6. Entitats Públiques creditores
510,511 7. Deutes a curt termini amb entitats del grup i associades
516,517 8. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i

associades.
520 9. Deutes amb entitats de crèdit per préstecs rebuts i altres

dèbits
521 10. Deutes amb tercers per préstecs rebuts a curt termini i

altres dèbits.
465 11. Remuneracions pendents de pagament
560 12. Fiances rebudes a curt termini
561 13. Dipòsits rebuts a curt termini: quaderns ATA
555 14. Partides pendents d’aplicació
556 15. Desemborsaments exigits sobre accions

III. Provisions per operacions de tràfic
498 1. Provisions dels plans camerals

4999x 2. Provisions per cobraments en litigi
485,585 IV. Ajustaments per periodificació    

TOTAL PASSIU (A+B+C+D+E)

M) RESULTAT  D'EXPLOTACIÓ (E-L)
(*) Veure apartat 21 de la memòria dels comptes anuals
(**) Amb signe positiu o negatiu segons el seu saldo
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—1 Organització
S’informarà sobre l’activitat habitual de la

corporació i d’altres activitats a les quals es
dediqui.

—2 Bases de presentació dels comptes anuals
a) Imatge fidel:
Raons excepcionals per les quals, per mostrar

la imatge fidel, no s’han aplicat les disposicions
contingudes en el present pla, i la influència
d’aquesta forma de procedir sobre el patrimo-
ni, la situació financera i els resultats de la cor-
poració.

Informacions complementàries que calgui
incloure quan l’aplicació de les disposicions le-
gals no sigui suficient per mostrar la imatge fi-
del.

b) Raons excepcionals que justifiquin la man-
ca d’aplicació d’algun dels principis comptables
inclosos a la primera part d’aquest pla sectori-
al de comptabilitat, indicant la incidència en el
patrimoni, la situació financera i els resultats de
la corporació. S’informarà d’altres principis no
obligatoris aplicats.

c) Comparació de la informació:
Raons excepcionals que justifiquen la modifi-

cació de l’estructura del balanç i del compte de pèr-
dues i guanys en relació amb l’exercici anterior.

Explicació de les causes que impedeixen la
comparació dels comptes anuals de l’exercici
amb les del precedent.

Explicació de l’adaptació del imports de l’exer-
cici precedent per tal de facilitar la comparació
i, en cas contrari, la impossibilitat de realitzar
aquesta adaptació.

d) Agrupació de partides:
Desglossament de les partides precedides de

nombres aràbics que han estat objecte d’agru-
pació al balanç o al compte de pèrdues i guanys.

e) Elements recollits en diverses partides:
Identificació dels elements patrimonials, amb

el seu import, que siguin registrats en dues o més
partides del balanç, amb indicació d’aquestes i
de l’import inclòs en cadascuna d’elles.

—3 A plicació de resultats de l’exercici
Informació sobre la proposta d’aplicació de

resultats d’acord amb el següent esquema:

Quadre 3. Aplicació de resultats de l’exercici

Bases de repartiment Import
Resultat de l’exercici
Romanents acumulats d’exercicis anteriors
Reserves voluntàries

TOTAL

Distribució Import
A reserves voluntàries
A romanents acumulats d’exercicis anteriors
A reserves afectes a pressupostos extraordinaris de
despesa
A compensació de resultats negatius d’exercicis
anteriors
A altres aplicacions (especificar)

TOTAL

—4 Normes de valoració
S’informarà sobre els criteris comptables

aplicats en relació amb les partides i aspectes se-
güents:

a) Despeses d’establiment: capitalització,
amortització i, si s’escau, sanejament.

b) Immobilitzat immaterial: capitalització,
amortització, provisions i sanejament.

c) Béns integrants del patrimoni històric:
valoració, dotacions a provisions, capitalització
d’interessos, comptabilització del cost d’ampli-
ació, modernització i millora, determinació del
cost del treballs realitzats per la corporació, ac-
tualitzacions de valor realitzades a l’empara
d’una Llei.

d) Immobilitzat material: amortització i do-
tacions a provisions, capitalització d’interessos,
comptabilització del cost d’ampliació, modernit-
zació i millora, determinació del cost dels tre-
balls realitzats per la corporació en el seu immo-
bilitzat, les partides de l’immobilitzat material
que figuren en l’actiu amb una quantitat fixa, ac-

tualitzacions de valor practicades a l’empara
d’una Llei.

e) Valors negociables i altres inversions fi-
nanceres anàlogues, distingint entre el llarg i el
curt termini: criteris de valoració i possibles cor-
reccions valoratives.

f) Crèdits no comercials, distingint entre el
llarg i el curt termini: criteris de valoració, pos-
sibles correccions valoratives i, si s’escau, me-
ritació d’interessos.

En particular s’informarà:
Sobre els criteris de comptabilització del re-

buts per recurs cameral permanent.
Sobre l’adequació dels procediments de ges-

tió de cobrament de rebuts del recurs cameral
permanent, a allò que estableix l’article 14 de
la Llei 3/1993.

Sobre els procediments de control per evitar
la prescripció legal sobre els rebuts pendents de
cobrament i els morosos.

Sobre els criteris aplicats en la cancel·lació de
rebuts.

Sobre els criteris de comptabilització dels
cobraments del recurs cameral permanent en
litigi, si s’escau.

Els criteris aplicats per a la dotació i aplica-
ció de la provisió per insolvències.

g) Existències: criteris de valoració i possibles
correccions valoratives.

h) Subvencions indicant el criteri d’imputa-
ció a resultats

i) Provisions per a pensions i obligacions
anàlogues: criteris de comptabilització, incloent-
hi una descripció general del mètode d’estima-
ció del risc i càlcul de cadascun dels registres co-
berts.

j) Criteri d’estimació de la provisió per a re-
paracions i conservació de béns integrants del pa-
trimoni històric.

k) Impost sobre beneficis, indicant els criteris
de comptabilització.

l) Deutes, distingint entre el llarg i el curt
termini: criteris de valoració i d’imputació a re-
sultats de les despeses per interessos o primes
diferides.

m) Transaccions en moneda estrangera: cri-
teris de valoració dels saldos corresponents i de
comptabilització de les diferències de canvi.

n) Ingressos i despeses.

—5 Despeses d’establiment
Anàlisi del moviment d’aquest subgrup del

balanç en el decurs del darrer exercici, indicant
el saldo inicial, moviments, amortització, sane-
jament i saldo final.

Qualsevol altre informació que sigui qualita-
tiva o quantitativament significativa.

—6 Immobilitzat immaterial
Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada

partida del balanç inclosa en aquest subgrup i de
les seves corresponents amortitzacions acumu-
lades i provisions, distingint entre les concessi-
ons, les patents, la propietat intel·lectual, les
marques i similars adquirides a títol onerós i les
creades per la mateixa cambra. Caldrà indicar
el saldo inicial, moviments i saldo final.

S’informarà sobre els béns utilitzats en arren-
dament financer, indicant les condicions del con-
tracte i l’actual situació en termes financers i
d’utilització (valor en origen, terminis del con-
tracte, quotes satisfetes i pendents, valor de l’op-
ció de compra... ).

Es detallaran els elements significatius que hi
pugui haver en aquesta rúbrica i es facilitarà in-
formació sobre l’ús, data de caducitat i període
d’amortització.

—7 Immobilitzat material
a) Anàlisi del moviment durant l’exercici de

cada partida del balanç inclosa en aquest subgrup
i de les seves corresponents amortitzacions acu-
mulades i provisions. Caldrà indicar el saldo
inicial, entrades i sortides i saldo final

En cas que es portin a terme actualitzacions,
haurà d’indicar-se la Llei que les autoritza, l’im-
port de la revalorització per cadascuna de les
partides, així com de l’amortització acumulada
i l’efecte de l’actualització sobre la dotació a
l’amortització i a les provisions de l’exercici, i,
en conseqüència, sobre el resultat del proper
exercici.

b) S’informarà sobre:
Coeficients d’amortització utilitzat per grups

d’elements.
Característiques de les inversions en immo-

bilitzat material, amb indicació del seu valor
comptable i de l’amortització acumulada.
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Quadre 10. a.1). Moviment dels comptes de l'actiu del balanç. Rebuts al cobrament llei 3/93

IS IRPF IAE TOTAL

SALDO INICIAL (1)

 + Emissió neta de rebuts de
l'any

(2)

 - Cobraments de rebuts

 - Baixes i anul.lacions d'anys
anteriors

- Anul.lació per prescripció
de rebuts d’anys anteriors

 = SALDO FINAL (3)

(1) Saldo dels comptes de balanç 430XX i 431XX, a 31 de desembre de l'any anterior
(2) Emissió dels rebuts d'acord amb l'article 14 de la Llei 3/93
(3) Saldo dels comptes de balanç 430XX i 431XX, a 31 de desembre de l'any actual

Quadre 10.a.2). Moviment dels comptes de l'actiu del balanç. Rebuts al cobrament llei 1911
IS IRPF Llicència fiscal TOTAL

SALDO INICIAL (1)

 - Cobraments de rebuts

 - Baixes, anul.lacions  i
anul.lacions per  prescripcions.

 = SALDO FINAL (2)

(1) Saldo dels comptes de balanç 442XX, a 31 de desembre de l'any anterior
(2) Saldo dels comptes de balanç 442XX, a 31 de desembre de l'any actual

Característiques de l’actiu immobilitzat no
afectat directament a l’activitat de la corpora-
ció, indicant el seu valor comptable i la corres-
ponent amortització acumulada, així com l’ús a
què s’hagi dedicat.

Import dels interessos capitalitzats en l’exercici.
Import i característiques dels béns totalment

amortitzats, tècnicament obsolets o no utilitzats.
Béns afectats a garanties.
Subvencions i donacions rebudes relaciona-

des amb l’immobilitzat material.
Compromisos de compra en ferm, i, en espe-

cial, els contractes de construcció d’actius immo-
bilitzats, indicant les fonts previsibles de finan-
çament. Igualment es farà amb els possibles
compromisos de venda.

c) Informació sobre autoritzacions atorgades
per l’autoritat administrativa corresponent, que
siguin preceptives per realitzar determinades ac-
tuacions.

d) Qualsevol altra circumstància de caràcter
substantiu que afecti els béns de l’actiu immo-
bilitzat, sigui la seva naturalesa, sigui el seu es-
tat jurídic: arrendaments, assegurances, litigis,
embargaments o altres situacions anàlogues.

—8 Béns del patrimoni històric
S’informarà sobre el moviment de l’exercici

en cada partida del balanç inclosa en aquest
subgrup i de les seves provisions, indicant el
saldo inicial, entrades i sortides i saldo final.

En cas que es portin a terme actualitzacions,
haurà d’indicar-se la Llei que les autoritza i l’im-
port de la revalorització per cadascuna de les
partides.

—9 Inversions financeres
a) Anàlisi del moviment durant l’exercici de

cada partida del balanç inclosa en els subgrups
Immobilitzacions financeres i Inversions finan-
cers temporals i de les seves corresponents pro-
visions durant l’exercici, indicant, tant per al llarg
com per al curt termini, el saldo inicial, entra-
des i sortides i saldo final.

b) Sobre les entitats o societats en les quals
la cambra participi, amb un 3%  com a mínim si
les participades cotitzen en borsa i amb un 20%
com a mínim per a la resta, s’informarà el se-
güent:

Denominació i domicili de les entitats o so-
cietats participades, informant, si s’escau, per a
cadascuna d’elles:

Activitats que exerceixen.
Fracció de capital que es posseeix distingint

entre les que són de possessió directa o indi-
recta.

Import del capital, reserves i resultat de l’úl-
tim exercici, desglossant els extraordinaris.

Valor segons llibres de la participació en el
capital.

Dividends meritats o rebuts en l’exercici.
Informació sobre si les accions estan adme-

ses a cotització o no en un mercat secundari ofi-
cial i, si s’escau, cotització mitjana del darrer tri-
mestre de l’exercici i cotització al tancament de
l’exercici.

Només podrà ometre’s la informació reque-
rida en aquest punt que per la seva naturalesa
pugui causar greus perjudicis a les societats o
entitats a què es refereix. En aquest cas s’hau-
rà de justificar l’omissió.

c) A ltra informació sobre
L’import dels valors de renda fixa i altres in-

versions financeres anàlogues, així com dels
préstecs al tancament de l’exercici distingint per
deutors. Aquestes indicacions figuraran per se-
parat per a cadascuna de les partides relatives
a inversions financers, de conformitat amb el
model de balanç.

L’import dels interessos meritats i no cobrats.
Valors negociables, altres inversions finance-

res anàlogues i crèdits lliurats o afectes a garan-
ties.

Compromisos ferms de compra de valors
negociables i altres inversions financeres anà-
logues i fonts previsibles de finançament, així
com els compromisos ferms de vendes.

Característiques i import de qualsevol de les
garanties rebudes en relació amb els crèdits ator-
gats per la corporació (fiances, avals, penyores,
reserves de domini, pactes de recompra i altres
situacions de compromís o risc).

Qualsevol altr a circumstància de caràcter
substantiu que afecti els valors negociables, al-
tres inversions financers anàlogues i crèdits, com
poden ser litigis, embargaments, etc.

—10 Deutors per recurs cameral permanent
a) Rebuts al cobrament del recurs cameral

permanent.
Anàlisi del moviment durant l’exercici, de

la partida del balanç rebuts al cobrament indi-
cant el saldo inicial, les entrades i les sortides
i el saldo final, distingint entre els de la Llei de
1911 i de la Llei 3/1993 i per cada tipus d’im-
post.
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Quadre 10.b). Moviment dels comptes de l'actiu del
balanç. Recàrrecs de rebuts al cobrament llei 3/93

TOTAL

SALDO INICIAL (1)

 + Emissió de recàrrecs  de
l'any

(2)

 - Cobraments de recàrrecs

 - Baixes i anul.lacions d'anys
anteriors

- Anul.lació per prescripció de
recàrrecs de rebuts d’anys anteriors

 = SALDO FINAL (3)

(1) Saldo dels comptes de balanç 433XX, a 31 de desembre de l'any anterior
(2) Emissió dels recàrrecs d'acord amb l'article 14.5 de la Llei 3/93
(3) Saldo dels comptes de balanç 433XX, a 31 de desembre de l'any actual

b) Recàrrecs de rebuts al cobrament del recurs cameral permanent
Anàlisi del moviment durant l’exercici de la partida del balanç recàrrec de rebuts de la Llei 3/1993

al cobrament, indicant el saldo inicial, les entrades i les sortides i el saldo final.

—11 Provisions de rebuts i recàrrecs
-1 Dotació a la provisió per insolvències de rebuts
a) Anàlisi del moviment durant l’exercici de la provisió per insolvències de rebuts indicant el saldo

inicial, les entrades i les sortides i el saldo final.

Quadre 11.1.a) Moviment del compte de l'actiu del balanç
Provisió per insolvències de rebuts

IS IRPF IAE TOTAL

(1)
SALDO INICIAL

 - Aplicació provisions

 + Dotació provisions
(5)

SALDO FINAL

(1) Saldo del compte de balanç 4990X, a 31 de desembre de l'any anterior
(5) Saldo del compte de balanç 4991X, a 31 de desembre de l'any actual
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b) S’informarà de la dotació aplicada a la provisió per insolvències dels rebuts emesos l’any en
curs, per tipus d’impost:

Quadre 11.1.b)
Dotació a la provisió per insolvències  de rebuts corresponents a l’emissió de l’any en curs

Impost de
Societats IRPF IAE TOTAL

import % import % import % import %
Emissió rebuts any curs
- Anul.lacions  i baixes
de rebuts de l’emissió
de l’any

(1) 100% 100% 100%

- Cobraments de rebuts
de l’emissió de l’any
(CR)

(2)

= Rebuts de l’emissió de
l’any pendents de
cobrament

(3)

Previsió de cobraments
de rebuts de l’any (CP)

(4)

DOTACIÓ DE L’ANY (5)

(3) Saldo dels comptes de balanç 4300X i 4310X, a 31 de desembre de l’any en curs
 (5) La dotació de l’any en curs es calcularà aplicant la fórmula següent:

Si CR < CP, la dotació serà: Dotació = (1) – (4)
Si CR > CP, la dotació serà: Dotació = (1) – (2)

c) S’informarà sobre la dotació a la provisió per insolvències corresponents a rebuts d’anys an-
teriors. D’acord amb les normes de valoració contingudes a la cinquena part d’aquest pla compta-
ble, la dotació de la provisió per insolvències corresponent a rebuts d’anys anteriors es farà al 100% .
Caldrà informar de la dotació per cada tipus de rebut i any:

Quadre 11.1.c)
Dotació a la provisió per insolvències de rebuts d’anys anteriors (100%)

IMPOST DE SOCIETATS IRPF IAE TOTAL
Anys
anteriors

Rebuts  al
cobrament
pendents

Dotació
provisió

insolvèncie
s

Rebuts  al
cobrament
pendents

Dotació
provisió

insolvèncie
s

Rebuts  al
cobrament
pendents

Dotació
provisió

insolvèncie
s

Rebuts  al
cobrament
pendents

Dotació
provisió

insolvènci
es

199….
199….
199….
199….

TOTAL(*
)

(*) Saldos dels  comptes de balanç 4301X i 4311X, a 31 de desembre de l’exercici corrent.
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Quadre 11.2.a). Moviment del compte de
l'actiu del balanç .Provisió per insolvències

de recàrrecs
TOTAL

(1)
SALDO INICIAL

 - Aplicació provisions

 + Dotació provisions
(5)

SALDO FINAL

(1) Saldo del compte de balanç 49940 i 49950, a 31 de desembre de l'any anterior
(5) Saldo del compte de balanç 49940 i 49950, a 31 de desembre de l'any actual

-2 Dotació a la provisió per insolvència de recàrrecs de rebuts del recurs cameral permanent
a) Anàlisi del moviment durant l’exercici de la provisió per insolvències de recàrrecs de rebuts

indicant el saldo inicial, les entrades i les sortides i el saldo final.

Quadre 11.2.b)
Dotació a la provisió per insolvències de recàrrecs de
rebuts corresponents a l’emissió de l’any en curs

TOTAL
import %

Emissió recàrrecs de l’any
- Anul.lacions de recàrrecs
de l’emissió de l’any

(1) 100%

- Cobraments de recàrrecs
de l’emissió de l’any (CR)

(2)

= Recàrrecs de l’emissió de
l’any pendents de
cobrament

(3)

Previsió de cobraments de
recàrrecs de l’any (CP)

(4)

DOTACIÓ DE L’ANY (5)

(3) Saldo del compte de balanç 43300, a 31 de desembre de l’exercici corrent
(5) La dotació de l’any en curs es calcularà aplicant la fórmula següent:

Si CR < CP, la dotació serà: Dotació = (1) – (4)
Si CR > CP, la dotació serà: Dotació = (1) – (2)

Quadre 11.2.c)
Dotació a la provisió per insolvències de
recàrrecs de rebuts d’anys anteriors (100%)

TOTAL
Anys anteriors Recàrrecs  al

cobrament
pendents

Dotació provisió
insolvències

198….
198….
199….
199….

TOTAL(*)

(*) Saldo dels comptes de balanç 4331X, a 31 de desembre de l’exercici corrent.

b) S’informarà de la dotació aplicada a la provisió per insolvències dels recàrrecs de rebuts emesos
l’any en curs:

c) S’informarà sobre la dotació a la provisió per insolvències corresponents als recàrrecs d’anys
anteriors. D’acord amb les normes de valoració contingudes a la cinquena part d’aquest pla comptable,
la dotació de la provisió per insolvències corresponent a rebuts d’anys anteriors es farà al 100% .
Caldrà informar de la dotació per anys:
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—12 Provisions de cobraments en litigi
Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf.
S’informarà del risc no cobert.
D’acord amb les normes de valoració de la cinquena part, s’informarà de la periodificació en la

dotació de les provisions, que haurà de completar-se en el termini màxim de tres exercicis a comp-
tar des de l’entrada en vigor d’aquesta norma.

Quadre 12. Moviment del compte de l'actiu del balanç:
Provisió per cobraments en litigi

IS IRPF IAE/LLF TOTAL

(1)
SALDO INICIAL

 - Aplicació provisions

 + Dotació provisions
(5)

SALDO FINAL

(1) Saldo dels comptes de balanç 4999X, a 31 de desembre de l'any anterior
(5) Saldo dels comptes de balanç 4999X, a 31 de desembre de l'any actual

—13 Deutors varis
Anàlisi del moviment durant l’exercici, de

cada partida del balanç inclosa en aquest sub-
grup, distingint per deutors.

—14 Finançament bàsic
Anàlisi dels moviments durant l’exercici, de

cada partida del balanç inclosa en aquest sub-
grup indicant l’origen dels increments i les causes
de les disminucions, així com els saldos inicials
i finals.

S’informarà sobre les dotacions i aplicacions
afectes a pressupostos extraordinaris.

S’informarà sobre les dotacions i aplicacions
del fons de reserva de l’article 11.2 de la Llei 3/
1993, any a any des de la seva constitució, els
saldos inicials i finals, l’adequació de la seva uti-
lització al que estableix l’esmentat article, així
com de la seva materialització.

S’informarà sobre el fons de reserva de l’ar-
ticle 47 del Reglament general de cambres: ma-
terialització en disponible a curt termini, saldo
inicial, moviments i saldo final. S’informarà
sobre l’adequació de la seva utilització a la le-
galitat vigent

—15 Subvencions rebudes
Informació sobre el compliment de les con-

dicions associades a l’obtenció i aplicació de les
subvencions.

Informació sobre l’import i característiques
de les subvencions rebudes, en especial sobre el
seu origen, especificant si procedeixen del sector
públic o privat. En el primer cas cal informar
sobre l’ens concedent.

Es facilitarà qualsevol altra informació de
caràcter substancial en relació al tractament
comptable de les subvencions.

—16 Provisions per a fons de pensions i obli-
gacions similars

a) Anàlisi del moviment d’aquestes partides
del balanç durant l’exercici, distingint les pro-

visions corresponents al personal actiu i passiu,
indicant el saldo inicial, les dotacions distingint
pel seu origen, les aplicacions i el saldo final

b) Informació sobre riscos i despeses cober-
tes i tipus de capitalització utilitzada.

c) Quan sigui necessari o substancial s’expo-
sarà un resum del pla de pensions (condicions
econòmiques i financers i del personal afectat).

—17 A ltres provisions del grup I
Anàlisi del moviment de cada partida del

Balanç durant l’exercici, indicant el saldo inicial,
dotacions, aplicacions i saldo final.

Informació sobre riscos i despeses coberts
Informació sobre les reparacions i conserva-

cions efectuades en béns del Patrimoni Histò-
ric realitzades aplicant provisions.

—18 Deutes
a) Anàlisi del moviment durant l’exercici, de

la partida del balanç creditors a llarg termini in-
dicant el saldo inicial i el saldo final, distingint
per creditors.

Informació de les pòlisses de crèdit concedi-
des a la cambra amb els límits respectius, indi-
cant la part disposada.

Import de les despeses financeres meritades
i no pagades.

b) Anàlisi del moviment durant l’exercici, de
la partida del balanç creditors a curt termini
indicant el saldo inicial, les entrades i les sorti-
des i el saldo final, distingint per creditors.

—19 Situació fiscal
a) Informació sobre la part d’ingressos i re-

sultats que ha d’incorporar-se com a base impo-
sable a efectes de l’impost sobre societats. S’in-
formarà sobre els requisits d’exempció i el seu
compliment.

b) Explicació de la diferència entre el resultat
comptable de l’exercici i el resultat fiscal, si s’es-
cau. Haurà d’informar-se sobre:

Bases imposables negatives pendents de com-
pensació fiscal, indicant el termini i les condi-

cions per poder fer-ho.
Possibles contingències fiscals i qualsevol altre

circumstància de caràcter substantiu en relació
amb la situació fiscal.

—20 Garanties compromeses amb tercers i al-
tres passius contingents

Informació sobre les garanties compromeses
amb tercers i altres passius contingents.
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Quadre 21.1
Ingressos  per recurs cameral permanent

Comptes
Impost de
societats IRPF IAE TOTAL

70100/01/0
2

Emissió neta de l’any +

70110/11/1
2

Devolucions de l’any -

6950X
Dotació provisió
insolvències de l’exercici

-

7950X Aplicació provisió
insolvències d’anys
anteriors +

6951X Dotació provisió
insolvències d’anys
anteriors

-

6959X Dotació provisió rebuts
en litigi de l’exercici -

7959X Aplicació provisió rebuts
en litigi d’anys anteriors +

703XX Anul.lacions, baixes i
devolucions per RCP
d’anys anteriors

+

705XX RCP anys anteriors (llei
1911)

+

620XX Despeses de recaptació
(1)

-

Recàrrecs (2) +

Subtotal
70602 Quotes per RCP  a

distribuir a altres
cambres

-

70104 Quotes  per RCP a
rebre d’altres cambres +

70601 Quota al Consejo
Superior de Cámaras -
Altres  (3) +/ -

TOTAL INGRESSOS NETS  PER RECURS
CAMERAL

(1) En cas que es desconegui el repartiment de les despeses de recaptació per impostos, es repartiran
proporcionalment a l’emissió.

(2) S’indicarà el total que figura al quadre 21.2. En cas que es desconegui el repartiment dels recàrrecs per impostos,
als efectes de la informació continguda en el present quadre, es repartiran proporcionalment per impostos.

(3) Caldrà informar de qualsevol altre concepte imputat com a augment o minoració dels ingressos per recurs cameral
permanent de l’exercici .

—21 Ingressos i despeses
1. S’informarà dels ingressos per recurs cameral permanent i les minoracions aplicades, per ti-

pus d’impost:



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3297 – 3.1.2001 121

Quadre 21.2
Ingressos  per recàrrecs recurs cameral permanent

Comptes TOTAL
70200 Emissió neta de recàrrecs de l’any +

70210 Devolucions de l’any -

69540 Dotació provisió insolvències de
l’exercici

-

79540 Aplicació provisió
insolvències d’anys anteriors +

69550 Dotació provisió insolvències d’anys
anteriors -

704XX Ingressos nets per recàrrecs d’anys
anteriors +

Subtotal

Altres (1) +/ -
TOTAL INGRESSOS NETS
PER RECÀRRECS DEL RECURS CAMERAL

(1) Caldrà informar de qualsevol altre concepte imputat com a augment o minoració
dels ingressos per recàrrecs del recurs cameral permanent de l’exercici

2. S’informarà dels ingressos per recàrrecs dels recurs cameral permanent i les minoracions apli-
cades:

3. Dels ingressos obtinguts de la gestió ordi-
nària (no permanents):

Per serveis prestats, desglossant els diferents
conceptes.

Per venda de publicacions.
Per lloguers o altres patrimonials, desglossats

per conceptes
Per subvencions, indicant la procedència i

informant sobre l’aplicació.
Procedents de l’endeutament.
Extraordinaris, explicant les fonts de proce-

dència
Per altres conceptes, desglossats.
4. Ingressos financers, desglossats, indicant

la seva procedència.
5. Qualsevol altre informació que sigui sig-

nificativa en relació amb els ingressos de l’exer-
cici.

6. Informació de les partides de despesa del
compte de pèrdues i guanys.

De personal. S’informarà també el nombre
mitjà de treballadors durant l’exercici.

Subvencions i premis. Desglossats, amb indi-
cació del destinatari

Viatges, estades i dietes, desglossats
Serveis exteriors. Desglossant per epígrafs
Tributs desglossats per conceptes, amb indi-

cació del fet subjecte a tributació.
Quotes a entitats, organismes, etc.
Publicacions i subscripcions.
7. Informació relativa a les provisions i amor-

titzacions de l’exercici
Variacions de les provisions per insolvènci-

es de tràfic.
Dotacions als fons d’amortització de l’immo-

bilitzat material i immaterial.
Variacions de les provisions, de l’immobilit-

zat material i immaterial.

8. S’informarà sobre les pèrdues procedents
de l’immobilitzat i les despeses extraordinàries,
si s’escau, i les causes que les hagin produït.

9. Despeses financeres
Despeses financeres, desglossades, indicant

el motiu de la despesa.
Variacions en les provisions per inversions

financeres.
10. Qualsevol altre informació que sigui sig-

nificativa en relació a les despeses de l’exercici.

—22 L iquidació pressupostària
La liquidació pressupostària de l’exercici que

s’informa es confeccionarà d’acord amb els mo-
dels i criteris continguts en les Normes de ges-
tió pressupostària que figuren a l’annex II.

—23 Operacions amb entitats vinculades
A l’efecte de la presentació i consolidació dels

comptes anuals s’entendrà que una empresa o
societat forma part del grup, quan aquesta i la
cambra estiguin vinculades per una relació de
domini, directa o indirecta, anàloga a la prevista
a l’article 42 i següents del Codi de Comerç per
als grups de societats, i, així mateix, en concor-
dança amb el que estableix al respecte el Text
refós de la Llei de societats anònimes.

—24 A ltre informació
S’informarà sobre:
Canvis en els òrgans de govern i de direcció.
Import global per conceptes dels sous, dietes

i remuneracions de qualsevol tipus acreditades
en el curs de l’exercici pels membres dels òrgans
de govern, sigui quina sigui la seva causa.

Desglossament, si s’escau, de l’import de les
bestretes i crèdits concedits al conjunt de mem-
bres dels òrgans de govern, indicant les carac-

terístiques essencials així com les obligacions
assumides per compte seu a títol de garantia.

Informació global separada per tipus de pres-
tació, sobre les obligacions contretes en matè-
ria de pensions i assegurances de vida respec-
te d’anteriors i d’actuals membres dels òrgans
de govern.

Operacions en què hi hagi algun tipus de
garantia, indicant-ne els actius afectats, fins i tot
quan es tracti de disponibilitats líquides, asse-
nyalant en aquest cas les limitacions de dispo-
nibilitats existents.

—25 Esdeveniments posteriors al tancament
Informació complementària sobre fets esde-

vinguts posteriorment al tancament de l’exercici
que no afecten els comptes anuals en aquella
data, però el coneixement i la revelació dels
quals en la memòria sigui d’utilitat per a l’usu-
ari dels comptes anuals de la corporació.

—26 Conciliació del resultat pressupostari i el
resultat comptable

S’informarà sobre les diferències produïdes
entre el resultat pressupostari i el resultat comp-
table.

Cinquena part: Normes de valoració

I. En general, les normes de valoració són les
establertes al Reial decret 1643/1990, de 20 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla general de
comptabilitat.

II. En particular les cambres aplicaran les
següents normes que afecten diverses caracte-
rístiques pròpies

—1 Els béns integrants del patrimoni històric
es valoraran pel preu adquisició, si és conegut
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i recent, en cas contrari per un valor simbòlic
estimat o pel valor de l’assegurança.

S’han de dotar, si s’escau, les provisions cor-
responents per la depreciació experimentada.

S’inclouran en el preu d’adquisició les despe-
ses de condicionament, en funció de les seves ca-
racterístiques originals. No formaran part del
patrimoni històric les instal·lacions i elements
diferents d’ells o del seu entorn encara que tin-
guin caràcter permanent.

Aquestes instal·lacions i elements s’inclouran
a la partida del Balanç que els correspongui per
la seva naturalesa.

Es constituirà una provisió per a reparacions
i conservació dels béns integrants del patrimoni
històric per l’import estimat per atendre les
reparacions i conservacions extraordinàries.
Aquest fons es dotarà anualment de forma sis-
temàtica perquè estigui constituït a la data de
realització de les esmentades reparacions i con-
servacions.

—2 Els rebuts per recurs cameral permanent
i els recàrrecs, en les diferents fases d’emissió i
cobrament, es valoraran d’acord amb els criteris
establerts en aquest pla sectorial.

Es constituirà una provisió per insolvències
de rebuts del recurs cameral permanent, anu-
alment i de manera sistemàtica. Igualment es
procedirà pel que fa referència als recàrrecs.

L’import de la provisió corresponent a l’any
d’emissió el determinarà cada cambra, en con-
cordança amb la seva pròpia experiència d’anys
anteriors. En aquest sentit es recomana tenir en
compte els resultats dels tres últims anys, com
a mínim.

La provisió corresponent als rebuts pendents
d’anys anteriors es dotarà al 100% , en aplicació
del criteri comptable de prudència valorativa.
Si la dotació a aquesta provisió no assoleix el per-
centatge esmentat, s’haurà de justificar i infor-
mar de les causes a la memòria anual.

La dotació per insolvències del recurs cameral
permanent de l’any es calcularà tenint en compte
les dades següents:

a) Import de l’emissió de l’any (E)
b) Cobraments reals de l’any (CR)
c) Cobrament previstos de l’any (CP)
d) Resultat d’aplicar a l’emissió de l’any el

percentatge de cobrament previst en el moment
d’elaborar el pressupost inicial

Si CR < CP, la dotació serà: Dotació = (E) -
(CP)

Si CR > CP, la dotació serà: Dotació = (E) -
(CR)

—3 Si s’escau, es constituirà una provisió per
a la cobertura del risc derivat de cobraments
en litigi. E l valor de la provisió el determina-
rà cada cambra, tenint en compte el risc a co-
brir. Aquelles cambres que a l’entrada en vi-
gor d’aquesta normativa no t inguin cobert
aquest risc, procediran a dotar cada any, i de
forma sistemàtica, una quantia determinada,
amb l’objectiu que el risc dels cobrament en
litigi quedi totalment cobert en el termini mà-
xim de tres exercicis.

—4 Els recàrrecs del recurs cameral perma-
nent, en les diferents fases d’emissió i, cobra-
ment, es valoraran d’acord amb els criteris es-
tablerts en aquest pla sectorial.

Es constituirà una provisió per insolvències
de recàrrecs del recurs cameral permanent, anu-
alment i de manera sistemàtica.

L’import de la provisió corresponent a l’any
d’emissió el determinarà cada cambra, en cor-
condança amb la seva pròpia experiència d’anys
anteriors. En aquest sentit es recomana tenir en
compte els resultats dels tres últims anys, com
a mínim.

La provisió corresponent als recàrrecs pen-
dents d’anys anteriors es dotarà al 100% , en
aplicació del criteri comptable de prudència
valorativa. Si la dotació a aquesta provisió no
assoleix el percentatge esmentat, s’haurà de
justificar i informar de les causes a la memòria
anual.

La dotació per insolvències de recàrrecs del
recurs cameral permanent de l’any, es calcula-
rà tenint en compte les dades següents:

a) Import de l’emissió de l’any (E)
b) Cobraments reals de l’any (CR)
c) Cobrament previstos de l’any (CP)
d) Resultat d’aplicar a l’emissió de l’any el

percentatge de cobrament previst en el moment
d’elaborar el pressupost inicial.

Si CR < CP, la dotació serà: Dotació = (E) -
(CP)

Si CR > CP, la dotació serà: Dotació = (E) -
(CR)

A NNEX II

Normes de gestió pressupostària

I Introducció
En aquest annex II s’estableixen normes de

la gestió pressupostària de les cambres oficials
de Comerç Indústria i Navegació de Catalunya,
per tal de facilitar, d’una banda, l’elaboració i
presentació dels documents corresponents per
part de les cambres catalanes i, d’altra banda,
la tasca de tutela que ha d’exercir l’òrgan cor-
responent. Inclou normes sobre el pressupost
ordinari d’ingressos i despeses, el d’inversions,
i les aplicacions de romanents, així com els ex-
traordinaris. Defineix el que s’entén per pres-
supost, tant ordinari com extraordinari. En
aquest context, incorpora les normes d’estruc-
tura del pressupost, determina els documents
que s’han d’aportar a l’òrgan tutelar per gesti-
onar l’aprovació del pressupost i dels comptes
anuals, i, com a annex, conté els models dels
diferents documents a elaborar.

II À mbit d’aplicació

—1 Sent el règim pressupostari la regulació de
caràcter permanent de la vida econòmica de les
cambres oficials de Comerç, Indústria i Nave-
gació, aquestes normes de gestió pressupostà-
ria són d’aplicació a les esmentades corporaci-
ons ubicades en l’àmbit territorial de Catalunya.

—2 Amb aquesta finalitat els òrgans de govern
de les cambres oficials de Comerç, Indústria i
Navegació han d’elaborar un pressupost ordi-
nari per a l’exercici següent que se sotmetrà a
l’aprovació de l’òrgan tutelar. E l pressupost té
caràcter orientatiu quant als crèdits inicials.

—3 En aquest context el pressupost ordinari
ha d’entendre’s com el document que recull
d’una manera valorada, conjunta i sistemàtica
la previsió de les despeses pressupostàries de la
corporació per al període considerat i els ingres-
sos pressupostaris amb els que s’espera comp-
tar per a fer front a les esmentades despeses,
amb l’objectiu de planificar les activitats, infor-

mar sobre la suficiència dels ingressos de l’exer-
cici en relació a les despeses i possibilitar el
control, mitjançant l’execució pressupostària, de
la consecució dels objectius de la corporació.

—4 Es formularan pressupostos extraordinaris
quan es tracti de finançar activitats i/o inversi-
ons de caràcter no periòdic en el context d’ela-
boració del pressupost ordinari, i/o que siguin
de quantia econòmica significativa en relació
amb els ingressos ordinaris de la corporació.

4.1 Com a regla general les activitats i/o
inversions objecte d’un pressupost extraordinari
s’identifiquen perquè compleixen els requisits
següents:

Cauen fora de les activitats ordinàries i típi-
ques de les cambres.

No s’espera, raonablement, que succeeixin
amb freqüència.

Com a regla general es considera que la quan-
tia econòmica és significativa, quan el cost del
fet a finançar sigui igual o superior al percentatge
del pressupost ordinari d’ingressos de la corpo-
ració, següent, amb un límit màxim de 36 mili-
ons.
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Pressupost d’ingressos
(milions de pta.)

Quantia econòmica significativa
a efectes de l’obligació de

formular un pressupost
extraordinari (% del PO)

Fins a 30 milions de pta. 10%
> 30 i <= 70  9%
> 70 i <= 100  8%
> 100 i <= 200 7%
> 200 i <= 500 5%
> 500 i <= 800 4,5%
Superior a 800 36 milions

III Estructura del pressupost ordinari

—1.1 Els documents que integren el pressu-
post ordinari es formularan d’acord amb els
models que figuren com a annex i tenint en
compte:

La Llei 3/1993, de 22 de març bàsica de les
cambres oficials de Comerç, Indústria i Nave-
gació i específicament les normes contingudes
al capítol III i els articles 22 i 23 del capítol V.

Les normes contingudes en el pla sectorial de
comptabilitat per a les cambres oficials de Co-
merç, Indústria i Navegació de Catalunya.

Qualsevol altra que dicti l’òrgan tutelar en ús
de les seves competències en aquest àmbit.

Qualsevol altra que, per raons específiques,
li sigui d’aplicació.

1.2 El pressupost ordinari de l’exercici com-
prèn

a) el pressupost ordinari d’ingressos i despe-
ses

b) el pressupost ordinari d’inversions
c) l’aplicació de romanents, si s’escau
1.2.1 El pressupost ordinari d’ingressos i des-

peses II.1.a), que conté la valoració dels ingres-
sos per recursos camerals permanents i per re-
cursos no permanents i la seva aplicació a les
despeses ordinàries, ha de formular-se:

a) Equilibrat.
b) Tenint en compte els requeriments esta-

blerts en els articles 11 i 16 de la Llei 3/1993, de
22 de març, bàsica de les Cambres oficials de co-
merç, indústria i navegació.

1.2.2 El pressupost ordinari de despeses es
presentarà, com a mínim, en quatre grups: pro-
grama de foment de la internacionalització de
les empreses, programes de formació, altres ac-
tivitats, i despeses indirectes d’estructura.

1.2.3 E l pressupost ordinari d’inversions
II.2.a) ha de formular-se integrant totes les ad-
quisicions d’immobilitzat tant material com
immaterial, la finalitat de les quals sigui ma-
joritàriament reposició d’elements amortitzats,
i/o siguin necessàries per dur adequadament a
terme l’activitat ordinària, pressupostada per a
l’exercici. S’indicaran les fonts de finançament
previstes per aquestes inversions.

1.2.4 Les aplicacions de romanents II.3, per
tal de presentar un pressupost ordinari equili-
brat.

—2 A mpliació del pressupost ordinari d’ingres-
sos i despeses

a) Si durant el període de vigència d’un pres-
supost ordinari d’ingressos i despeses es produ-
eix un resultat de la recaptació per impost de

societats superior al previst, que doni lloc a un in-
compliment dels requeriments legals de l’article
16.2 de la Llei 3/1993, de 22 de març, la cambra
afectada haurà d’ampliar el pressupost inicial
aplicant l’excés esmentat a les partides de despesa
que corresponguin, de manera que es doni com-
pliment al que estableix l’esmentat article 16.

En cas que no es pugui procedir d’acord amb
el que estableix el punt anterior, la cambra do-
tarà una provisió de despeses, per l’import ne-
cessari a fi de donar compliment a l’esmentat
article 16 de la Llei 3/1993.

De tot això se n’informarà a la memòria de
la liquidació corresponent.

b) Qualsevol altra ampliació del pressupost
ordinari d’ingressos i despeses haurà de ser prè-
viament autoritzada per l’òrgan tutelar. Amb
aquesta finalitat s’aportarà una memòria expli-
cativa de la situació i les causes que provoquen
l’ampliació i un nou pressupost en què consti
l’inicial, l’ampliació i la consolidació dels dos. A
aquest cas li són d’aplicació els epígrafs 1.2.1 i
1.2.2 de l’apartat III i els requeriment que ocu-
pen els llocs segon, quart i cinquè de l’epígraf
a) de l’apartat IV.

IV Documents a aportar a l’òrgan tutelar per
a gestionar la preceptiva aprovació

Les cambres, en el tràmit d’aprovació de l’òr-
gan tutelar de l’Administració de la Generali-
tat dels seus pressupostos tant ordinaris com ex-
traordinaris i de les seves liquidacions hauran
d’aportar:

a) Amb el projecte de pressupost ordinari
d’ingressos i despeses:

Un avanç de la situació de la realització del
pressupost de l’any en curs, tancat com a mínim
a 30 de setembre.

Càlculs que recolzin l’acompliment dels arti-
cles 11 i 16 de la Llei 3/1993, de 20 de març.

Una relació del personal al servei de la cor-
poració especificant les categories, antiguitat,
situació laboral i emoluments.

Una memòria resum de les accions previstes
a realitzar en l’exercici, distingint per cadascun
dels grups especificats a l’apartat III.1.2.2, i la
seva quantificació a efectes pressupostaris.

Certificació de l’acord del ple, aprovant el
pressupost.

b) Amb la liquidació del pressupost ordinari
d’ingressos i despeses s’aportarà:

Tancament dels comptes anuals
Auditoria dels comptes anuals que haurà

d’ajustar-se al que estableix la Llei 19/1988, de

12 de juliol d’auditoria de comptes. L’informe
d’auditoria haurà d’incloure, també, l’opinió
respecte de l’acompliment dels articles 11 i 16
de la Llei 3/1993 de 22 de març, així com l’opi-
nió sobre el grau de compliment tant de les re-
comanacions incloses en anteriors auditories,
com de les indicacions de l’òrgan tutelar incloses
en resolucions relatives a anteriors presentacions
de comptes. S’adjuntarà, així mateix, la carta de
recomanacions de l’auditor.

Certificació de l’acord del ple, aprovant els
comptes anuals

c) Amb el projecte de pressupost extraordi-
nari s’adjuntarà una memòria explicativa, do-
cumentació suficient que acrediti la viabilitat i
el cost econòmic de l’activitat o inversió a finan-
çar, procediment aplicat en la contractació de les
obres o serveis corresponents, si s’escau, i la
certificació de la prèvia aprovació pel Ple de la
Cambra.

d) Amb la liquidació del pressupost extraor-
dinari s’adjuntarà una memòria explicativa, jus-
tificació suficient dels pagaments efectuats, la
proposta d’aplicació de resultats si s’escau i la
certificació de la prèvia aprovació pel Ple de la
Cambra.

V L iquidació pressupostària

—1 L iquidació del pressupost ordinari anual
d’ingressos i despeses.

a) Bases presentació
S’informarà sobre el compliment dels proce-

diments d’autorització o aprovació previs.
S’indicaran els criteris emprats per imputar

a cada programa els ingressos i despeses pres-
supostaris/àries.

S’informarà de les causes de les desviacions
produïdes, així com de l’aplicació de mesures de
contenció de les despeses d’estructura, si s’es-
cau, i la consecució dels objectius previstos per
la cambra.

S’informarà sobre possibles ampliacions del
pressupost inicial i la seva adequació al que s’es-
tableix l’apartat III.2 d’aquestes normes.

S’informarà de qualsevol altre circumstància
que hagi produït un canvi en el plantejament del
pressupost inicial, que impedeixi la comparació
amb la liquidació que es presenta.

b) S’informarà sobre el compliment de l’ar-
ticle 11.1 de la Llei 3/1993. Si s’incompleix cal
presentar proposta d’aplicació al fons de reserva
que estableix l’apartat 2 de l’article esmentat, en
la mateixa quantitat que resulti dels càlculs que
es recullen al quadre següent
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Quadre V.1.b)
Art. 11.1 de la llei 3/93:
Percentatge màxim de finançament amb càrrec al recurs cameral
permanent

Ingressos de l'any per RCP
net i recàrrecs

(+) (1)

Pla cameral d'exportació (-)

Pla de Formació (-)

D) REAL E) MÀXIM TEÒRIC
DESVIACIÓ
F) = D) - E)

Milers de
PTA/Euros

% sobre
C)

Milers de
PTA/Euros

% sobre
C)

Milers de
PTA/euros

A) Ingressos per RCP no
afectats

(=) 60%

Ingressos de la gestió
ordinària (no permanents) (+)

Procedents d'endeutament (-)
B) Ingressos de la gestió

ordinària (no permanents)
no afectats

(=)

C) TOTAL INGRESSOS NO
AFECTATS (A) + B) 100%

(1) Xifra resultant al TOTAL GENERAL del quadre 21.1 de la memòria dels comptes anuals
(2) Dues terceres parts de la xifra resultant al TOTAL INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT,
 corresponent a l'Impost de Societats, del quadre 21.1. de la memòria dels comptes anuals
(3) Una tercera part de la xifra resultant al TOTAL INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT,
 corresponent a l'Impost de Societats, del quadre 21.1. de la memòria dels comptes anuals

c) Obtingut el resultat del quadre anterior
si F) > 0, es proposarà una aplicació al fons de reserva de l’article 11 de la Llei 3/1993, en una quantitat

igual a la diferència D) - E).
si F) < 0, es podran aplicar recursos procedents de dotacions d’exercicis anteriors d’aquest fons

per tal de completar els ingressos procedents del recurs cameral permanent fins a assolir el percentatge
màxim permès, en relació als ingressos d’altre procedència. En aquest cas es complimentarà el quadre
següent:

Quadre V.1.c)
Article 11.2. de la Llei 3/93.
Aplicació de recursos procedents del Fons de Reserva de la Llei 3/93.
(Les lletres fan referència als resultats corresponents del quadre anterior)

PTA/EUROS
A) Ingressos per RCP no afectats

% sobre C)

E)
PTA/EUROS

MAXIM TEÒRIC
60% % sobre C)

F) DESVIACIÓ D) - E) PTA/EUROS

Aplicació a provisió FR Llei 3/93 de
l’any

PTA/EUROS

G) Aplicacions de FR Llei 3/93 d’anys
anteriors (5) al finançament del
pressupost ordinari

PTA/EUROS

H) TOTAL finançament a càrrec RCP +
aplicacions FR Llei 3/93

PTA/EUROS

                 TOTAL GENERAL
60% de C) com a
màxim
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CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNA
CAMBRA DE COMERÇ………………………………………….. de ……………………..
PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES

EXERCICI

PRESSUPOST INICIAL EXERCICI N-1 EXERCICI   N
Núm. COMPTE INGRESSOS

Pressupost
Inicial (PI)

Realitzat al
30/9 com a

mínim
Pressupost
Inicial (PI)

VARIAC
PI exer

N/(N

A) INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT (*)
1. Previsions de l'exercici

70100,(70110),(69500),
(69590),79590

1.1.    - Impost de Societats

70101,(70111),(69501),
(69591),79591

1.2.    - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

70102,(70112),(69502),
(69592),79592

1.3.    - Impost d’Activitats Econòmiques

703,705
(6951x),7950x

2. Pendents d’exercicis anteriors

702,704,7954x,
(69540),(69550)

3. Recàrrecs

70104 4. Quotes per recurs cameral permanent a rebre d’altres
cambres

(6959x),7959x 5. Variacions provisions cobraments en litigi
A') TOTAL MINORACIONS

(620) 6. (Despeses de recaptació)
70602 7. Quotes per recurs cameral permanent a distribuir a d’altres

cambres
70601 8. Quota al Consell Superior de Cambres

B) INGRESSOS DE L’ACTIVITAT
721 1. Per serveis prestats
722 2. Per publicacions
729 3. Altres ingressos
752 4. Per arrendaments
740 5. Subvencions
741 6. Patrocinis

C) TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (A+B+C)

760,761,762,763,
765,768,769

D) INGRESSOS FINANCERS

764 E) INGRESSOS EXTRAORDINARIS

I. TOTAL INGRESSOS DE L’EXERCICI (C+D+E)

(1) Estat de realització del pressupost a 30 de setembre, com a mínim.

d) Altres finalitats del fons de reserva de l’ar-
ticle 11 de la Llei 3/1993. S’aportarà informació
d’altres aplicacions del fons de reserva de la Llei
3/1993, feta d’acord amb el supòsits següents:

Supòsit 1: Article 11.2, tercer paràgraf: trans-
correguts cinc anys des de la finalització de
l’exercici en el qual es va constituir el fons de re-
serva, sense haver aplicat els fons i els seus ren-
diments a la finalitat del supòsit anterior, es des-
tinaran a alguna de les funcions establertes a
l’article 16.2.

Supòsit 2: Article 11.2, tercer paràgraf in fine:
havent transcorregut cinc anys des de la finalit-
zació de l’exercici en el qual es va constituir el
fons de reserva sense haver aplicat els fons i els
seus rendiments a les finalitat dels dos supòsits
anteriors, es retornaran a les persones que ha-

guessin ingressat les quotes del recurs cameral
permanent en proporció a les seves respectives
aportacions.

e) S’informarà sobre el compliment de l’ar-
ticle 16.2 de la Llei 3/1993. La informació a fa-
cilitar queda establert a l’annex III, Plans Ca-
merals.

—2 L iquidació del pressupost ordinari d’inver-
sions

a) S’informarà detalladament sobre les ad-
quisicions o reposicions, distingint les de l’im-
mobilitzat material i de l’immaterial, que s’ha-
gin realitzat mitjançant el pressupost ordinari
d’inversions.

b) S’informarà sobre l’adequació de les in-
versions realitzades, als requisits establerts a
l’apartat III.1.2.3.

—3 Estat dels pressupostos extraordinaris al
tancament de l’exercici

a) S’informarà detalladament sobre els pres-
supostos extraordinaris iniciats, liquidats o en
execució durant l’exercici, indicant la data d’au-
torització o aprovació per l’òrgan tutelar.

b) En concret:
Es descriuran individualment amb indicació

del crèdit inicial i la data de constitució, els mo-
viments d’anys anteriors si s’escau, així com els
moviments que hi ha hagut al llarg de l’exerci-
ci i el saldo al tancament.

S’informarà, en relació amb els pressupostos
extraordinaris en execució, de les previsions de
realització en els anys següents.

A NNEX

Models d’elaboració i gestió pressupostària

II.1.a) Pressupost ordinari ingressos i despeses
II.1.b) Liquidació del pressupost ordinari d’ingressos i despeses
II.2.a) Pressupost ordinari d’inversions
II.2.b) Liquidació del pressupost ordinari d’inversions
II. 3. Resum del pressupost
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CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ.................................................. de................................
PRESSUPOST ORDINARI D’INGRESSOS I DESPESES

EXERCICI
Núm. compte PRESSUPOST INICIAL EXERCICI (N-1) EXERCICI (N)

DESPESES
PRESS
INICIAL

REALIT-
ZAT A 30/9

Internacion
alització

Formació Altres
activitats.

Estruct
ura (1)

T

F) DESPESES DE PERSONAL
640 1. Sous i salaris
641 2. Indemnitzacions
642 3. Previsió social
649 4. Altres despeses de personal
643

(799)

5.

6.

Aportacions a sistemes complementaris de pensions
Aplicacions de les provisions per a pensions i
obligacions similars

G) ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
60
600
601

1.
a)
b)

Subvencions i premis
  -        Formació
  -        Altres subvencions

610,611,612 2. Viatges, estades i dietes
62 3. Serveis exteriors
621
622
627

a)
b)
c)

  -        Arrendaments  cànons
- Reparacions i conservació
- Publicitat, propaganda i relacions públiques

623
624
625
626
628

d)
e)
f)
g)
h)

  -        Serveis de professionals independents
  -        Transports
  -        Primes d’assegurances
  -        Serveis bancaris i similars
  -        Subministraments

629 i)   -        Altres serveis
630,631,633,634,

636,638,639
4. Tributs

650,651,659** 5. Publicacions i subscripcions
H) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

680,681,682 1. Dotació amortització de l'immobilitzat mat. i immaterial.
I)  VARIACIONS DE LES PROVISIONS

690 (790) 1.  Del  fons de reserva de l’art. 11 de la Llei 3/93
691,69200,

(791),(79200)
2.  Per depreciació de l'immobilitzat material i immaterial.

69210,(79210) 3.  Per depreciació de béns del patrimoni històric
693, (793) 4.  Per a la conservació i manteniment dels béns del

patrimoni històric
694, (794) 5. De la provisió per insolvències de tràfic
698, (798) 6. Del pla cameral

67 J) PÈRDUES PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT I
DESPESES EXTRAORDINARIES

670
671

1.
2.

Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial
Pèrdues procedents de l’immobilitzat material i de béns
del patrimoni històric.

672 3. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg
termini en empreses del grup

673 4. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg
termini en empreses associades.

678 5. Despeses extraordinàries
679 6. Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors

K) DESPESES FINANCERES
662,663,666,
 667,668,669

1. Despeses financeres

796,797, 2. Variació provisions d'inversions
(696),(697)

II. TOTAL DESPESES (F+G+H+I+J+K)

(*) Veure apartat 21 de la memòria dels comptes anuals
(**) Amb signe positiu o negatiu segons el seu saldo

(1) (1) S’intentarà aplicar al màxim les despeses indirectes d’estructura a l’activitat que correspongui, de forma que la
informació continguda en aquesta columna tingui un valor absolut poc significatiu.
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CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ............................................... de...................................
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D’INGRESSOS I DESPESES

  EXERCICI

LIQUIDACIÓ EXERCICI   N
Núm. COMPTE INGRESSOS PRESSUPOST

INICIAL
REALITZAT DESVIACIÓ

%

A) INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT (*)
1. Previsions de l'exercici

70100,(70110),(69500),
(69590),79590

1.1.    - Impost de Societats

70101,(70111),(69501),
(69591),79591

1.2.    - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

70102,(70112),(69502),
(69592),79592

1.3.    - Impost d’Activitats Econòmiques

703,705
(6951x),7950x

2. Pendents d’exercicis anteriors

702,704,7954x,
(69540),(69550)

3. Recàrrecs

70104 4. Quotes per recurs cameral permanent a rebre d’altres
cambres

(6959x),7959x 5. Variacions provisions cobraments en litigi

SUBTOTAL
(620) 6. (Despeses de recaptació)
70602 7. Quotes per recurs cameral permanent a distribuir a d’altres

cambres
70601 8. Quota al Consell Superior de Cambres

B) INGRESSOS DE L’ACTIVITAT
721 1. Per serveis prestats
722 2. Per publicacions
729 3. Altres ingressos
752 4. Per arrendaments
740 5. Subvencions
741 6. Patrocinis

C) TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (A+B)

760,761,762,763,
765,768,769

D) INGRESSOS FINANCERS

764 E) INGRESSOS EXTRAORDINARIS

I. TOTAL INGRESSOS DE L’EXERCICI (C+D+E)
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CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ........................................ de..........................................
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D’INGRESSOS I DESPESES

EXERCICI

Núm. compte LIQUIDACIÓ
EXERCICI (N)

PRESS.INICIAL/REALITZAT/DESVIACIÓ (2)

DESPESES
Internacionalit

zació
Formació Altres

activitats.
Estructura

(1)
TOTA

F) DESPESES DE PERSONAL
640 1. Sous i salaris
641 2. Indemnitzacions
642 3. Previsió social
649 4. Altres despeses de personal
643

(799)

5.

6.

Aportacions a sistemes complementaris de pensions
Aplicacions de les provisions per a pensions i obligacions
similars

G) ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
60
600
601

1.
a)
b)

Subvencions i premis
  -        Formació
  -        Altres subvencions

610,611,612 2. Viatges, estades i dietes
62 3. Serveis exteriors
621
622
627

a)
b)
c)

  -        Arrendaments  cànons
- Reparacions i conservació
- Publicitat, propaganda i relacions públiques

623
624
625
626
628

d)
e)
f)
g)
h)

  -        Serveis de professionals independents
  -        Transports
  -        Primes d’assegurances
  -        Serveis bancaris i similars
  -        Subministraments

629 i)   -        Altres serveis
630,631,633,634,

636,638,639
4. Tributs

650,651,659** 5. Publicacions i subscripcions
H) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT

680,681,682 1. Dotació amortització de l'immobilitzat mat. i immaterial.
I)  VARIACIONS DE LES PROVISIONS

690 (790) 1.  Del  fons de reserva de l’art. 11 de la Llei 3/93
691,69200,

(791),(79200)
2.  Per depreciació de l'immobilitzat material i immaterial.

69210,(79210) 3.  Per depreciació de béns del patrimoni històric
693, (793) 4.  Per a la conservació i manteniment dels béns del patrimoni

històric
694, (794) 5. De la provisió per insolvències de tràfic
698, (798) 6. Del pla cameral

67 J) PÈRDUES PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT I
DESPESES EXTRAORDINARIES

670
671

1.
2.

Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial
Pèrdues procedents de l’immobilitzat material i de béns del
patrimoni històric.

672 3. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg
termini en empreses del grup

673 4. Pèrdues procedents de participacions en capital a llarg
termini en empreses associades.

678 5. Despeses extraordinàries
679 6. Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors

K) DESPESES FINANCERES
662,663,666,
667,668,669

1. Despeses financeres

796,797, 2. Variació de les provisions d'inversions
(696),(697)

II.TOTAL DESPESES (F+G+H+I+J+K)

(*) Veure apartat 21 de la memòria dels comptes anuals
(**) Amb signe positiu o negatiu segons el seu saldo
(1) S’intentarà aplicar al màxim les despeses indirectes d’estructura a l’activitat que correspongui, de forma que la
informació continguda en aquesta columna tingui un valor absolut poc significatiu.
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CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ............................................................ de..................

Núm.
COMPTE PRESSUPOST ORDINARI D’INVERSIONS

EXERCICI_____________

EXERCICI N-1
REALITZAT

Al 30/9 com a mínim

EXERCICI N

O)  IMMOBILITZAT IMMATERIAL

20 1. Despeses d'establiment
212 2 Propietat industrial
215 3 Software
217 4 Drets sobre béns en règim d’arrendament

 financer

P) IMMOBILITZAT  MATERIAL

220 1.  Terrenys
221 2.  Edificis
224 3.  Instal·lacions
225 4.  Mobiliari
226 5.  Equips per a procés d'informació
227 6.  Elements de transport
228 7.  Altre immobilitzat material
229 8. Immobilitzacions materials en curs

23 Q) BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC

    TOTAL INVERSIONS (O+P+Q)  

CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ............................................................. de..................

Núm.
COMPTE

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
ORDINARI D’INVERSIONS
EXERCICI ________

PRESSUPOST REALITZAT DESVIACIÓ

O)  IMMOBILITZAT IMMATERIAL

20 1. Despeses d'establiment
212 2 Propietat industrial
215 3 Software
217 4 Drets sobre béns en règim d’arrendament

financer

P) IMMOBILITZAT  MATERIAL

220 1.  Terrenys
221 2.  Edificis
224 3.  Instal·lacions
225 4.  Mobiliari
226 5.  Equips per a procés d'informació
227 6.  Elements de transport
228 7.  Altre immobilitzat material
229 8.  Immobilitzacions materials en curs

23 Q) BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC

       TOTAL INVERSIONS (O+P+Q)  



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3297 – 3.1.2001130
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CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ.................................. de............................

RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI D’INGRESSOS I DESPESES

EXERCICI

EXERCICI N-1 EXERCICI N Variació %

I. INGRESSOS ORDINARIS +

II. DESPESES ORDINARIES -

RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI

11301 APLICACIÓ DEL FONS DE
RESERVA DE L’ART. 11 LLEI
3/93

+

12000 APLICACIÓ DE ROMANENTS +

RESULTAT PRESSUPOSTARI

A NNEX 3

Plans camerals

—1 A spectes generals
Atesa l’experiència dels darrers anys cal pro-

cedir a sistematitzar el procediment que facili-
ti l’exercici de la tutela per l’òrgan competent,
en relació amb la presentació i liquidació dels
Plans Camerals.

QUADRE 1
Art. 16.2 de la Llei 3/93.

Afectació dels rendiments del recurs cameral permanent per IMPOST DE SOCIETATS

Impost Societats D'exportació De formació

Ingressos per IS net de l’exercici (1.1)

+ (620) Despeses de recaptació

= Subtotal (1.2)

- Despeses de recaptació directes i indirectes (2)

= IS de l'exercici a aplicar a plans
camerals

(3) (4) (5)

+ Aplicació de les provisions de l'exercici
anterior
+ Aplicacions del fons de reserva de l’art. 11
de la Llei 3/93 (6)
=TOTAL A  APLICAR L'ANY EN CURS D)

TOTAL APLICAT L'ANY EN CURS E)

PROVISIÓ ANY SEGÜENT (7) F=(D)-
(E)

(1.1) A partir del quadre 21.1 de la memòria dels comptes anuals.
(2) Màxim 10% sobre el subtotal (1.2)
(4) Ha de coincidir amb els 2/3 de (3)
(5) Ha de coincidir amb 1/3 de (3)
(6) Supòsit 1 de l’apartat V.1.d) de l’annex II Liquidació pressupostària.
(7)  Si F)>0 cal procedir a provisionar per l'any següent una quantitat igual a D-E  afectada a la/les finalitat/s que
correspongui (Pla Cameral d’Exportacions o Pla Cameral de Formació).

Amb aquest objectiu, les cambres hauran
d’aportar la informació següent:

a) S’informarà sobre l’afectació dels rendi-
ments del recurs cameral permanent i el nivell
de compliment de l’aplicació finalista de la re-
captació per impost de societats.

b) En aquest aspecte s’informarà de l’import
dels recursos no utilitzats en l’exercici i de les
causes que han impedit la seva aplicació en
l’exercici corresponent.

c) També s’informarà sobre l’aplicació de
l’excedent a l’exercici següent d’acord amb el
que s’estableix l’apartat III.2 de les Normes de
gestió pressupostària, així com de les aplicaci-
ons procedents de l’exercici anterior a l’exercici
corrent.

A aquests efectes es confeccionarà el quadre
següent:
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—2 Pla cameral de formació
2.1 Les cambres hauran de presentar a l’òr-

gan tutelar anualment, per a la seva aprovació,
el projecte del Pla Cameral de Formació i la seva
liquidació.

a) El projecte del Pla cameral de formació es
presentarà en els mateixos terminis i juntament
amb el projecte de pressupost ordinari d’ingres-
sos i despeses de l’exercici. Amb el projecte del
Pla de formació, s’aportarà una memòria expli-
cativa de les activitats a desenvolupar:

Definició de les àrees prioritàries d’activitat.
Informació relativa a cada bloc o àrea d’ac-

tivitat fent esment de les característiques essen-
cials: convenis subscrits o a subscriure amb al-
tres entitats o amb altres cambres, calendari,
nombre d’alumnes, nombre d’empreses, profes-
sorat o tutors, i qualsevol altra que sigui relle-
vant per a la identificació de l’activitat.

Quantificació de les activitats a desenvolupar,
distingint per blocs o àrees.

QUADRE 2
PLA CAMERAL DE FORMACIÓ

Exercici…………………

PRESSUPOST EJECUTAT DESVIACI Ó

INGRESSOS
Per Impost de Societats afectat (1)

Aplicacions de provisions
d’exercicis anteriors
Altres ingressos (2)

DESPESES
Directes (excepte personal)

Personal directe

Personal indirecte

Altres despeses indirectes

RESULTAT
(1) Total afectat al Pla Cameral de Formació, inclosa la provisió de l'any anterior, que

figura al quadre  anterior.
(2) Altres ingressos aplicats per presentar un resultat equilibrat o positiu.

Qualsevol altra informació necessària pera
millorar la informació del pla.

b) La liquidació del Pla cameral de formació
es presentarà a l’òrgan tutelar en els mateixos
terminis i juntament amb la liquidació del pres-
supost ordinari d’ingressos i despeses de l’exer-
cici. La liquidació del Pla de formació, juntament
amb una memòria explicativa de les activitats
desenvolupades i les desviacions que s’hagin
produït sobre la previsió inicial, es presentarà
en el model normalitzat següent:

c) Els terminis per a l’aprovació del projec-
te i la seva liquidació per l’òrgan tutelar, seran
els mateixos vigents per al projecte de pressu-
post ordinari i la seva liquidació.

2.2 Despeses imputables al Pla cameral de
formació

a) Directes: les que siguin conseqüència di-
recta de l’activitat, indicant separadament les
despeses del personal directament vinculat a
aquestes activitats, si s’escau.

b) Indirectes
Un 15% , com a màxim, de les despeses anuals

que corresponen a la resta del personal de la cor-
poració.

Un 10% , com a màxim, de les despeses gene-
rals anuals de la cambra.

c) La suma de les despeses indirectes a què
fa referència el punt anterior més les despeses
del personal directe, a què fa referència l’apartat
a), no pot ser superior al 40%  dels recursos to-
tals aplicats al pla cameral de formació.

d) Les despeses indirectes a què es refereix
l’apartat b) no poden ser superiors al 20%  dels
recursos totals aplicats al pla cameral de forma-
ció.

(00.347.054)

*



DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I RELACIONS
INSTITUCIONALS

RESOLUCIÓ
de 14 de desembre de 2000, per la qual es dóna
publicitat a l’A cord del Govern de 5 de desem-
bre de 2000, relatiu a l’oferta d’ocupació pública
parcial per a l’any 2000 de 202 places de perso-
nal sanitari d’equips d’atenció primària, medi-
cina de família i pediatria de zones condicionades
de l’Institut Català de la Salut del Departament
de Sanitat i Seguretat Social.

Atès que en data 5 de desembre de 2000 el
Govern de la Generalitat ha aprovat l’oferta
d’ocupació pública parcial per a l’any 2000 de
places de personal sanitari d’equips d’atenció
primària, medicina de família i pediatria de
zones condicionades;

Vist l’interès de la disposició esmentada;

D’acord amb el que estableix l’article 80 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les competències que tinc atribuïdes,

RESOLC:

Article únic
Donar publicitat a l’Acord del Govern de la

Generalitat de 5 de desembre de 2000, pel qual
s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per
a l’any 2000 de 202 places de personal sanitari
d’equips d’atenció primària, medicina de família
i pediatria de zones condicionades de l’Institut
Català de la Salut.

Barcelona, 14 de desembre de 2000

JOSEP A . DURAN I LLEIDA

Conseller de Governació
i Relacions Institucionals

ACORD
de 5 de desembre de 2000, del Govern de la Ge-
neralitat, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació
pública parcial per a l’any 2000 de 202 places de
personal sanitari d’equips d’atenció primària,
medicina de família i pediatria de zones condi-
cionades de l’Institut Català de la Salut del De-
partament de Sanitat i Seguretat Social.

L’Acord General de 12 de juliol de 2000, so-
bre condicions de treball del personal de l’àm-
bit d’aplicació de la Mesa General de Negoci-
ació de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya per al període 2000-2003, en l’article
6.1, referent al personal estatutari de l’Institut
Català de la Salut, determina que s’efectuaran
els processos de selecció necessaris perquè, al
final del període de vigència de l’Acord, l’índex
global d’estabilitat arribi al 95% .

En aquest sentit, el Departament de Sanitat
i Seguretat Social ha efectuat la proposta d’ofer-
ta d’ocupació pública de 202 places de personal
sanitari d’equips d’atenció primària, medicina
de família i pediatria de zones condicionades;

L’article 25.4 del Decret legislatiu 1/1997, de
31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, determina la competència del Govern
per a l’aprovació successiva d’ofertes d’ocupació

públiques parcials dins el mateix exercici pres-
supostari;

A ixí mateix, l’article 31 de la Llei 3/2000, de
19 de maig, de pressupostos de la Generalitat per
al 2000, i l’article 17.1.a) de la Llei 4/2000, de 26
de maig, de mesures fiscals i administratives,
regulen la reserva de places per a les persones
que tinguin la condició legal de disminuït, i el
Decret 66/1999, de 9 de març, determina l’accés
a la funció pública de les persones amb discapacitat
i dels equips de valoració multiprofessional;

Tenint en compte l’informe favorable del
Departament d’Economia, Finances i Planifica-
ció, la resta de requisits que preveu l’article 29
de la Llei de pressupostos de la Generalitat per
enguany, i l’informe favorable de la D irecció
General de la Funció Pública;

Considerant, per altra part, que s’ha realitzat
el tràmit previst a l’article 11 del Decret 28/1986,
de 30 de gener, de Reglament de selecció de
personal de l’Administració de la Generalitat
quant a l’informe de la Comissió Tècnica de la
Funció Pública, i que s’ha portat a terme el que
determina l’article 32.c) de la Llei 7/1990, de 19
de juliol, sobre negociació col·lectiva i partici-
pació en la determinació de les condicions de
treball dels empleats públics;

En us de les competències atribuïdes per l’ar-
ticle 5.c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’oc-
tubre, i a proposta dels departaments d’Economia,
Finances i Planificació, de Governació i Relacions
Institucionals i de Sanitat i Seguretat Social, el
Govern de la Generalitat adopta el següent acord:

—1 Aprovar l’oferta d’ocupació pública par-
cial de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2000 de 202 places de
personal sanitari d’equips d’atenció primària,
medicina de família i pediatria de zones condi-
cionades de l’Institut Català de la Salut, d’acord
amb les places vacants que figuren en l’annex
del present Acord.

—2 La indicada oferta d’ocupació pública
parcial inclou les vacants dotades, la provisió de
les quals es considera necessària, durant l’exer-
cici pressupostari, per a l’adequat funcionament
dels serveis a càrrec dels pressupostos de l’Ad-
ministració de la Generalitat per a l’any 2000.

—3 De conformitat amb la Llei 30/1999, de 5
d’octubre, de selecció i provisió de places de
personal estatutari dels Serveis de Salut, en
concordança amb l’Ordre de 3 de desembre de
1990, del Departament de Sanitat i Seguretat
Social, en les corresponents convocatòries per
a cada categoria, es podrà cobrir a la fase de
concurs de trasllats fins al 50%  de les places
objecte d’oferta d’ocupació pública. Les places
assignades per a la seva cobertura en la fase de
concurs de trasllats que, per manca d’aspirants
suficients no s’arribin a cobrir, s’acumularan a
la fase de concurs oposició, i s’assignaran al torn
lliure i al torn de promoció interna en igual pro-
porció, sense que en cap cas el total de les pla-
ces definitivament assignades al torn de promo-
ció interna superi el 50%  del total de les places
assignades a la fase de concurs oposició. Les
places assignades al torn de promoció interna
que no s’arribin a cobrir s’acumularan al torn
lliure.

—4 D’acord amb el Decret 66/1999, de 9 de
març, sobre l’accés a la funció pública de les

PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ
de 20 de desembre de 2000, per la qual es nomena
la senyora Sílvia Font i Maimús responsable de
gestió documental del Departament de la Presi-
dència.

Atesa la Resolució de 29 de setembre de 2000
(DOGC núm. 3242, de 10.10.2000), per la qual
es convoca concurs específic de mèrits i capa-
citats per a la provisió del lloc de responsable de
gestió documental del Departament de la Pre-
sidència;

En ús de les atribucions que em confereix la
Resolució de 8 de maig de 1996, de delegació de
funcions del conseller de la Presidència (DOGC
núm. 2205, de 13.5.1996), i de conformitat amb
la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats,

RESOLC:

Nomenar la senyora Sílvia Font i Maimús
responsable de gestió documental del Departa-
ment de la Presidència.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, els interessats poden inter-
posar, amb caràcter potestatiu, recurs de re-
posició davant el conseller de la Presidència
d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució en el DOGC, o bé recurs contenci-
ós administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució en el DOGC, davant el Jutjat Con-
tenciós Administratiu que correspongui, d’acord
amb el que preveuen els articles 8.2, 14 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 20 de desembre de 2000

CARLES DUARTE I MONTSERRAT

Secretari general

(00.346.109)

*
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