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BALANÇ DE SITUACIÓ Saldo a Saldo a
ACTIU 31/12/2015 31/12/2014

I Immobilitzat intangible 0,00 0,00
  5. Aplicacions informàtiques 0,00 0,00
II Immobilitzat material 13.272,60 19.841,61
  6. Mobiliari 10.565,84 12.414,45
  7. Equips per a processament d'informació 2.706,76 7.427,16
III Inversions immobiliàries 0,00 0,00
IV Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00
V Inversions en entitats del grup i associades a ll/t 0,00 0,00
VI Inversions financeres a ll/t 1.250,00 1.250,00
  5. Altres act ius financers 1.250,00 1.250,00
 VII Actius per impost diferit 0,00 0,00

I Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00
II Existències 0,00 0,00
III Usuaris, patrocin. i deutors de les activitats i altres 132.317,20 149.086,91
  1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 12.384,15 13.071,50
  5. Personal 0,00 0,00
  6. Actius per impost corrent 69,59 231,56
  7. Altres crèdits amb les Administ Públiques 119.863,46 135.783,85
IV Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0,00 0,00
V Inversions financeres a c/t 0,00 0,00
  5. Altres act ius financers 0,00 0,00
VI Periodificació a c/t 0,00 0,00
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.649,57 61.439,96
  1. Tresoreria 10.649,57 61.439,96

TOTAL ACTIU 157.489,37 231.618,48
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BALANÇ DE SITUACIÓ Saldo a Saldo a
PASSIU 31/12/2015 31/12/2014

A-1) FONS PROPIS 86.603,28 10.308,19
I Fons Dotacionals o Fons Socials 30.700,00 30.700,00
  1. Fons dotacionals o fons socials 30.700,00 30.700,00
II  Fons Especials 0,00 0,00
III Reserves 0,00 0,00
IV Excedents d'exercicis anteriors -20.391,81 10.959,63
  1. Romanent -20.391,81 10.959,63
V Excedent pdt. d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 0,00
VI Excedent de l'exercici 76.295,09 -31.351,44
VII Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00
A-2) AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR 0,00 0,00
I Actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00
II  Operacions de cobertura 0,00 0,00
III Altres 0,00 0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.489,64 7.739,64
  1. Subvencions oficials de capital 1.489,64 7.739,64

I Provisions a llarg termini 0,00 0,00
II Deutes a llarg termini 0,00 0,00
III Deutes amb empreses del grup i associades a ll/t 0,00 0,00
IV Passius per impost diferit 0,00 0,00
V Periodificacions a ll/t 0,00 14.116,67

I  Passius vincul. amb actius no corr. mant. per a la venda 0,00 0,00
II Provisions a curt termini 0,00 0,00
III Deutes a curt termini 387,43 1.658,66
  1. Deutes amb entitats de crèdit 387,43 1.658,66
IV Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 0,00 0,00
V Creditors per activitats i altres comptes a pagar 54.892,35 174.678,65
  1. Proveïdors 47,36 0,00
  3. Creditors varis 38.563,28 159.569,49
  6. Altres deutes amb les Administracions  Públiques 16.281,71 15.109,16
VI Periodificacions a curt termini 14.116,67 23.116,67

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 157.489,37 231.618,48
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYSA 31/12/2015 
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Saldo a Saldo a
31/12/2015 31/12/2014

1. Ingressos per les activitats 346.811,80 329.982,23
  b) Prestacions de serveis 32.760,03 24.476,23
  e) Subvencions oficials a les activitats 314.051,77 305.506,00
2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00
3. Variació d'existències de P.A. i en curs de fabricació 0,00 0,00
4. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu 0,00 0,00
5. Aprovisionaments 0,00 0,00
6. Altres ingresssos de les activitats 25,00 0,00
7. Despeses de personal -172.174,26 -165.745,91
  a) Sous, salaris i assimilats -131.844,27 -131.319,72
  b) Càrregues socials -40.329,99 -34.426,19
8. Altres despeses d'explotació -231.947,48 -190.775,79
  a) Serveis exteriors -212.616,30 -167.238,47
   Arrendaments i canons -24.745,17 -25.331,78
   Reparacions i conservació -1.897,50 -2.165,30
   Serveis professionals independents -16.606,76 -22.303,67
   Transports -218,42 -32,04
   Primes assegurances -1.100,25 -1.411,75
   Serveis bancaris -424,77 -122,73
   Publicitat, propaganda i relacions públiques -2.000,00 0,00
   Subministraments -3.917,76 -5.083,60
   Altres serveis -161.705,67 -110.787,60
  b) Tributs -19.331,18 -23.537,32
  c) Pèrdues, deterior. i variació de provisons op. cials 0,00 0,00
  d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00
9. Amortització de l'immobilitzat -6.569,01 -6.766,56
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats 6.250,00 6.250,00
11. Excès de provisions 0,00 0,00
12. Deterioram. i resultat per alineacions de l'immob 0,00 0,00
13. Altres resultats 134.131,77 -4.659,47
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ  76.527,82 -31.715,50
14. Ingressos financers 0,00 364,06
  b) De valors negociables i altres instruments financers 0,00 364,06
  b2) En tercers 0,00 364,06
15. Despeses financeres -232,73 0,00
16. Variació de valor raonable en inst. financers 0,00 0,00
17. Diferències de canvi 0,00 0,00
18. Deteriorament i resultat per alineació d'inst. financers 0,00 0,00
II) RESULTAT FINANCER  -232,73 364,06
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  76.295,09 -31.351,44
19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
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ESTAT  DE CANVIS 
EN EL PATRIMONI NET 
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MEMÒRIA ABREUJADA 
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1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

1.1)Dades d’identificació de l’entitat: 
DENOMINACIÓ: Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural 
ADREÇA: Plaça de la Catedral, 8, 3ra planta 
POBLACIÓ: Girona 
CODI POSTAL: 17004 
TELÈFON: 972.48.61.58 
Correu electrònic : xisern@icrpc.cat 
CIF: G-17924978 

1.2)Règim jurídic i òrgan de govern: 
La FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN PATRIMONI CULTURAL, fou constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura atorga pel Notari de Girona senyor Josep Maria Estropà Torres el 22 de novembre del 2006. 
Tal i com detallen els Estatuts, les finalitats de la Fundació són: 
1.- La Fundació té per objecte la recerca en l’àmbit del Patrimoni Cultural. 
2.- La missió de la Fundació és l’assoliment de l’excel·lència científica al més alt nivell en l’àmbit esmentat. Tots els recursos humans i materials, iniciatives i activitats desenvolupades per la Fundació estan adreçats a l’acompliment d’aquesta missió. 
3.- En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació: 

a) Aportar a la societat, i de manera especial a la societat catalana, elements d’anàlisi sobre la seva herència històrica i cultural i sobre les seves relacions socials actuals i futures. 
b) Ser un centre on es desenvolupi recerca de qualitat sobre el patrimoni cultural. 
c) Ser un referent per a la recerca catalana en patrimoni cultural i interrelacionar-se amb  els grups i organitzacions que treballin en recerca sobre el patrimoni cultural, especialment a Catalunya. 
d) Formar investigadors i investigadores en patrimoni cultural. 
e) Transferir a la societat els resultats de la recerca sobre el patrimoni cultural. 
f)  Projectar internacionalment la recerca feta a Catalunya sobre el patrimoni cultural. 
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g) Desenvolupar recerca bàsica en patrimoni cultural. Dins la recerca bàsica, incidir de manera específica en l’anàlisi teòrica del patrimoni cultural. 
h) Desenvolupar recerca aplicada realitzant programes, projectes, planificacions, informes, diagnosis i propostes diverses d’actuacions en el camp del patrimoni cultural. 
i) Cooperar amb ajuntaments, consells comarcals, diputacions, departaments de la Generalitat i altres entitats i institucions públiques i organismes privats, per aplicar la recerca en patrimoni cultural a aspectes relacionats amb el desenvolupament social i econòmic. 
j) Constituir un centre consultor en matèria de patrimoni cultural per a les administracions públiques.
k) Organitzar i realitzar programes de formació d’alt nivell especialitzats en el camp del patrimoni cultural en general i en qualsevol dels seus àmbits. 
l) Transferir a la societat en general els coneixements relatius al patrimoni cultural a fi que aquests incideixin en la seva realitat actual. 
m) Establir relacions amb altres centres de Catalunya, d’Europa i d’arreu del món que treballin en l’àmbit del patrimoni cultural. 

4.- En raó a les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica i el sector empresarial que impulsen el desenvolupament de la recerca en l’àmbit del Patrimoni Cultural, així com la societat en general. 
5.- L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que sol·licitin la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir i que compleixin, si s’escau, en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat. 
6.- El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació queda a la fe, consciència i lleial saber i entendre del Patronat, designat de la manera que preveuen els Estatuts i d’acord amb les competències que li estan assenyalades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya. 

La Fundació desenvolupa les seves activitats principalment dins l’àmbit territorial de Catalunya, sense perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d’establir relacions de col·laboració amb empreses, universitats, instituts o centre de recerca d’arreu del món. 

La Fundació queda subjecta a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, i a la restant normativa que li sigui d’aplicació. Es regeix, així també, per la seva carta fundacional, pels Estatuts i per les normes que estableixi el seu Patronat, sempre d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries.  

El seu domicili social és a Plaça de la Catedral, 8, 3ra planta, 17001 de Girona. 

L’entitat està INSCRITA a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya – Serveis de Fundacions, per resolució de data 5 de desembre de 2007, número d’inscripció 2377 de data 12 de desembre de 2007. 
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El Patronat esta format per les persones següents: 

Membre del Patronat Càrrec
Jordi Baiget i Cantons Conseller Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de 

Catalunya President
Sergi Bonet i Marull Rector Universitat de Girona Vicepresident
Francesc Ramon Subirada i Curçó Director General de Recerca Departament d'Empresa i 

Coneixement. Generalitat de Catalunya Vocal
Jùsep Boya i Busquets Director General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. 

Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya Vocal
Arcadi Navarro i Cuartiellas Secretari d'Universitats i Recerca  Departament d'Empresa i 

Coneixement. Generalitat de Catalunya Vocal
Ramón Moreno i Amich Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa. Universitat de 

Girona Vocal
Jordi Freixenet i Bosch Vicerector de Recerca. Universitat de Girona Vocal
Eduard Carbonelll i Esteller Catedràt ic emèrit en Història de l'Art Medieval. Universitat de 

Girona Vocal
Joaquim Nadal i Farreras Director Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural Vocal
Josep Maria Alcoberro i Pericay Àrea Jurídica CERCA Departament d'Empresa i Coneixement. 

Generalitat de Catalunya Secretari no patró

1.3) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma que es gestionen:  
Durant l’any 2015 l’ICRPC, els seus grups de recerca i els seus investigadors han dut a terme un conjunt ampli d’activitats. Celebració i organització de seminaris i simposis, participació en seminaris i congressos d’àmbit nacional i internacional, presentació de comunicacions i ponències, celebració de conferències especialitzades, realització d’estudis i publicacions de caràcter monogràfic, realització d’estudis i la continuïtat d’una col·lecció acreditada de publicacions que inclou una la sèrie de monografies, ICRPC Llibres, i la sèrie de Conferències. No cal oblidar la socialització de la recerca amb accions diverses de comunicació científica adreçades a un públic no especialitzat, un dels elements prioritaris exigits a centres de recerca en línia amb l’actual programa europeu Horizon 2020. 
El treball ha estat desplegat durant l’any 2015 a través del Grup de Recerca en patrimoni cultural de Catalunya, Grup de Recerca Emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 772) i dels projectes competitius que li han estat  assignats. 
Els camps de la recerca s’han centrat en treballs d’art, arquitectura, arqueologia, antropologia, història, història de l’art, patrimoni arquitectònic i memòria, museologia i museografia, i cultura tradicional i popular. 
L’Institut ha marcat durant l’any 2015 l’ objectiu de mantenir i ampliar els seus camps de recerca i esdevenir un centre de referència dels estudis patrimonials a Catalunya amb la perspectiva àmplia de totes les implicacions i de tots els debats al voltant del patrimoni.  
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És per això que en la perspectiva dels propers quatre anys ha endegat durant el 2015 un procés d’ordenació i priorització les seves línies de recerca per tal d'assolir la màxima eficàcia, visibilitat i transcendència. Sempre a partir d’una consideració bàsica: el sentit contemporani de la socialització del patrimoni. La mateixa consideració patrimonial té orígens diversos i sovint subjectius; des de la mateixa producció artística de caràcter individual, les obres del patrimoni material més directament dedicades a usos i funcions vinculades amb la col·lectivitat, les realitzacions col·lectives de la cultura tradicional i popular, la transmissió del patrimoni, la seva reutilització, el seu espoli, la sistemàtica dialèctica de construcció, destrucció i reconstrucció ens interpel·len amb un ventall de qüestions intel·lectuals que reclamen una atenció preferent. Ens convé lligar el patrimoni a la societat, a les societats, a la història, als contextos socio-econòmics en què es va produir una determinada mostra patrimonial i saber per quins mecanismes unes si i d’altres no s’incorporen a l’imaginari col·lectiu després d’una construcció culta que crea els marcs de valoració i d’interpretació. Ens convé també establir a partir de quin moment i de quines maneres aquelles mostres del patrimoni que s’originen en les estructures del poder, perden el seu caràcter patrimonial privat, exclusiu, i esdevenen elements del patrimoni d’una comunitat. 
Amb aquests paràmetres de partida l’ICRPC dedica des de l’any 2014 la seva acció de recerca, promoció, divulgació i anàlisis dels usos del patrimoni, en les línies següents: 

1. El patrimoni material 2. El patrimoni immaterial 3. Les eines d’acció i d’anàlisi amb el patrimoni. 
Així hem de subratllar que aquestes línies es desplegaran i concretaran en una primera fase en els següents projectes ja desenvolupats des del 2014: 

1. L’ID del Mineco sobre la patrimonialització de les ciutats portuàries. 2. L’estudi de l’impacte de la Guerra Civil i l’exili en el treball dels. 3. L’impacte destructor de la Guerra Civil sobre el patrimoni artístic (Programa Cens i Memòria de la Destrucció) 4. El catàleg de l’art barroc d’Andorra. 5. El Solsonès com a paisatge històric, un projecte d’impuls a l’activitat cultural i turística. 6. L’Observatori de públics. 
I finalment com a síntesi de les línies generals: 

1. L’art en perill. El patrimoni en les situacions de conflicte. 2. Les societats tradicionals en els contextos de canvi. 3. La patrimonialització de la petjada històrica, artística, cultural i social a Catalunya. 4. La recerca bàsica associada a l’especialitat dels investigadors de l’Institut. 5. La cultura tradicional i popular i el seu paper en la socialització de la Catalunya Contemporània. 6. Els públics del patrimoni cultural. 
Altrament cal fer dos esments específics en relació a la tasca realitzada durant l’any 2015. El primer a propòsit  de l’Observatori de públics que ha continuat un intens treball amb la constitució d’una primera oficina especialitzada dotada de personal i de pressupost específic per tal de respondre a les demandes del departament de Cultura i atendre els requeriments que de forma progressiva ens puguin fer els museus i els equipaments de Catalunya.   
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El segon ha de deixar constància de la capacitat i de les expectatives docents de l’ Institut. La primera resta acreditada per la presència actual dels seus investigadors en els plans docents dels Graus d’Història, Història de l’Art i Comunicació Cultural i en el Màster d’Iniciació en la Recerca en Humanitats, i pel seu vincle amb el Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’àmbit local que s’ha impartit a la Facultat de Lletres fins el curs 2014/2015. Quant a les perspectives de cara al futur immediat, l’ Institut d’acord amb l’actual equip de govern de la UdG i el Departament d’Història i Història de l’Art, ha assumit la responsabilitat de coordinar el disseny del nou Màster de Patrimoni en la Mediterrània (Patrimoni Cultural i Natural) amb la voluntat de poder-lo oferir a partir del curs 2016/2017, treballs que s’ha iniciat de forma intensiva durant l’any 2015 i que continuaran durant el 2016.
Per acabar, cal fer una especial referència a la introducció i reforç de noves eines de comunicació, responent a l’objectiu marcat d’amplificar la feina que realitzem, així com  compartir continguts. La primer mesura ha estat la creació d’una nova web, amb disseny atractiu i facilitat de navegació i d’accés a la informació de l’ICRPC. La web va acompanyada del Blog “Badiu. La finestra del Patrimoni” des d’on aportem reflexions entorn al Patrimoni Cultural entès en el seu sentit més ampli. Una altre novetat és la incorporació de les xarxes socials Twitter, Instagram, Pinterest i Flickr com a eines digitals L’ICRPC vol assolir més proximitat amb centres de recerca, equipaments i persones vinculades al patrimoni cultural aprofitant els recursos tecnològics al nostre abast. 

Annexat als presents Comptes Anuals s’adjunta la Memòria d’activitats desenvolupada per la Fundació durant l’exercici 2015, amb una descripció específica de les activitats dutes a terme i la forma que es gestionen.

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2.1. Imatge fidel
Els Comptes Anuals de l'exercici 2015 adjunts han estat formulats pel Patronat de l’entitat a partir dels registres comptables d’aquesta a 31 de desembre de 2015 i en elles s'han aplicat els principis comptables i criteris de valoració recollits en el codi de Comerç, en el Decret 259/2008 de 23 de desembre, així com el Decret 125 i la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i de tots els estats resultats de l’Entitat. 
Per la confecció dels comptes anuals també s’ha tingut en compte la resta de normativa a la qual està subjecte l’Associació destacant : 
a) Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, de 2-5-2008). 
b) Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. («BOE» 307, de 24-12-2002.) 
c) Els Estatuts de l’Entitat. 

La informació recollida en els presents comptes anuals de l’entitat reflecteix la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.  
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No existeixen raons excepcionals que hagin fet necessària la no aplicació de la normativa comptable vigent per mostrar la imatge fidel.  
No ha estat necessària la inclusió d’informació addicional a la exigida per la normativa comptable vigent per mostrar la imatge fidel.  

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris en l’elaboració dels presents comptes anuals  

2.3. Aspectes crítics en la valoració i estimació de la incertesa.
Per a la formulació dels Comptes Anuals la Fundació ha hagut de realitzar determinades estimacions i supòsits en relació amb el futur. Per a la seva quantificació s’ha tingut en compte l’experiència històrica i altres factors, en particular, les expectatives d’esdeveniments futurs que es poden preveure raonablement sota les circumstàncies actuals. 
No existeixen dubtes raonables sobre el funcionament normal de la Fundació, pel que els Comptes Anuals han estat formulats aplicant en sentit estricte el principi d’empresa en funcionament  

2.4. Comparació de la informació.
No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels comptes anuals del present exercici amb els corresponents a l’exercici anterior. 

2.5. Agrupació de partides.
No ha estat necessària la realització d’agrupacions de partides per mostrar la imatge fidel en els presents comptes anuals. 

2.6. Elements recollits en diverses partides.
No ha estat necessària la comptabilització d’elements recollits en diverses partides. 

2.7. Canvis en els criteris comptables aplicats.
No ha estat necessària la realització de canvis en els criteris comptables aplicats en el present exercici respecte els aplicats en l’any anterior. 

2.8. Correcció d’errors.
En el present exercici no ha estat necessària la correcció d’errors procedents d’exercicis anteriors. 



16

3. APLICACIÓ DE RESULTATS. 

3.1. Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici.
La proposta de distribució del resultat de l’exercici és la següent: 

BASE DE REPARTIMENT Exercici 2015 Exercici 2014
Excedent de l'exercici 76.295,09 -31.351,44
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ 76.295,09 -31.351,44
APLICACIÓ A Exercici 2015 Exercici 2014
Romanent 76.295,09 -31.351,44
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT 76.295,09 -31.351,44

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 

Les normes de registre i valoració detallades a continuació seran d’aplicació (amb caràcter obligatori) sempre i quan l’entitat tingui elements patrimonials, o realitzi transaccions o fets econòmics que motivin la seva existència. 

4.1. Immobilitzat Intangible.
Els actius intangibles es valoraran pel seu cost d’adquisició o producció, minorat per la seva corresponent amortització acumulada, així com per qualsevol pèrdua acumulada per deteriorament de valor. 
En cada cas s’analitzarà si la vida útil de l’actiu intangible és definida o indefinida.  Els actius amb vida útil definida s’amortitzaran sistemàticament en funció de la seva vida útil. La recuperabilitat del seu valor net comptable es revisarà de produir-se fets que així ho facin necessari. 
Els actius amb vida útil indefinida no seran objecte d’amortització, però estaran subjectes a una revisió periòdica (amb periodicitat mai superior a un any) per determinar la recuperabilitat del seu valor net comptable, procedint a la realització de deterioraments quant així sigui necessari. 
La direcció revisarà anualment la consideració de la vida útil d’aquests actius com a definida o indefinida. En cas de considerar necessari un canvi de qualificació, es tractarà com un canvi d’estimació, excepte que es tracti d’un error. 
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4.2. Béns integrants del Patrimoni Cultural
Els Béns del Patrimoni Cultural es valoraran pel seu cost d’adquisició, minorats per l’amortització acumulada, així com per les possibles pèrdues per deteriorament del seu valor. 
Les despeses de conservació i manteniment es recolliran al compte de pèrdues i guanys. 

4.3. Immobilitzat Material.
Els elements de l’immobilitzat material es valoraran pel seu cost d’adquisició, minorats per l’amortització acumulada, així com per les possibles pèrdues per deteriorament del seu valor. 
Els terrenys no seran objecte d’amortització. 
El cost d’adquisició inclourà els costos externs, així com pels costos interns (consums de materials propis, costos de ma d’obra directa utilitzats en la instal·lació i costos indirectes necessaris per realitzar la inversió). 
El cost d’adquisició inclourà una estimació inicial dels costos de desmantellament o retirada de l’element quan l’Entitat estigui obligada a realitzar aquestes actuacions. 
Els interessos i altres càrregues financeres suportats per l’Entitat que siguin directament imputables a immobilitzats materials concrets, generats abans de la posada en funcionament de l’element, pels actius que necessitin més d’un any per estar en condicions d’ús, es consideraran com a més valor de l’actiu. 
Les despeses de conservació i manteniment es recolliran al compte de pèrdues i guanys. 

4.4. Inversions Immobiliàries.
L’Entitat, a data de tancament, no ha comptabilitzat inversions immobiliàries. 

4.5. Arrendaments.
Els arrendaments es diferenciaran entre financers i operatius: 

Arrendaments financers.
Es consideraran arrendaments de tipus financer aquells en què de les condicions econòmiques del contracte se’n dedueix la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a la propietat del bé objecte del contracte. Particularment, es presumeix que hi ha transferència dels riscos i beneficis en els següents casos: 
a) No hi ha dubtes raonables de l’exercici de l’opció de compra 
b) En cas de no existir opció de compra, quan el termini pactat en el contracte d’arrendament cobreixi la major part de la vida econòmica de l’actiu, o bé quan el valor actual dels pagaments mínims acordats per l’arrendament suposin la pràctica totalitat del valor raonable de l’actiu arrendat. 
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c) Quan les característiques dels béns arrendats facin que la seva utilitat quedi restringida a l’arrendatari. 
d) Quan l’arrendatari tingui la possibilitat de prorrogar el contracte inicial, per un segon període, i amb unes quotes per arrendament que siguin substancialment inferiors a les de mercat.
e) L’arrendatari comptabilitzarà l’actiu arrendat d’acord amb la seva tipologia, i el corresponent passiu financer pel menor valor entre: 

- El valor raonable del bé arrendat.  
- El valor actual dels pagaments mínims durant el termini d’arrendament, inclosa l’opció de compra, i sense considerar els impostos repercutibles. 

Les despeses directes inicials seran considerades més valor de l’actiu. 
La càrrega financera del contracte s’imputarà a resultats de l’exercici, segons el mètode del tipus d’interès efectiu. 

Arrendaments operatius.
La resta d’arrendaments es consideraran de tipus operatiu. 
Els ingressos o despeses derivats d’un contracte d’arrendament operatiu es registraran al compte de pèrdues i guanys a mesura que es meritin. 

4.6. Permutes
L’Entitat, a data de tancament, no ha comptabilitzat cap tipus de permuta (comercial i no comercial). 

4.7. Instruments financers.
Actius Financers.

Els actius financers inclosos dins l’epígraf “Préstecs, partides a cobrar i inversions mantingudes fins al venciment” es valoraran inicialment al seu valor raonable, incloent les despeses de transacció. Els préstecs i partides a cobrar amb venciment inferior a un any es valoraran pel seu valor nominal. Les valoracions posteriors es faran segons el Cost Amortitzat, calculant els corresponents interessos mitjançant el tipus d’interès efectiu. Les possibles pèrdues per deteriorament i les reversions es registraran al compte de pèrdues i guanys.
Els actius financers inclosos dins l’epígraf “Actius financers mantinguts per negociar”, així com els inclosos a l’epígraf “Altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys”, es valoraran inicialment pel seu valor raonable, sense incloure les despeses de transacció, que s’imputaran al compte de pèrdues i guanys. Posteriorment es valoraran a valor raonable, amb contrapartida al compte de resultats. 
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Les “Inversions en empreses del grup, multigrup i associades” es valoraran inicialment pel seu valor raonable, incloent les despeses de transacció, fent-se les valoracions posteriors a valor de cost menys correccions valoratives. Les possibles pèrdues per deteriorament i les reversions es registraran al compte de pèrdues i guanys. 
Els “Actius financers disponibles per la seva venda” es valoren a valor raonable, incloent les despeses de transacció. Posteriorment es valoren a valor raonable, sense incloure les eventuals despeses de venda, imputant els canvis a patrimoni net fins la seva baixa o deteriorament. 
De manera periòdica, i mai superior a un any, es revisarà el possible deteriorament dels actius financers. Es considerarà que existeix deteriorament quan el valor comptable de l’actiu sigui superior al seu valor recuperable, entenent com a tal el major entre: 

 a) Valor raonable, menys costos de venda, ajustat per les plusvàlues tàcites existents. 
b) Valor actual dels fluxos d’efectiu futurs a generar per l’actiu. 
Les pèrdues per deteriorament, i les possibles reversions, es comptabilitzaran com a despeses financeres de l’exercici en què es produeixin. 
No es reclassificarà cap actiu financer inclòs inicialment en les categories “Actius financers mantinguts per negociar” o “Actius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys” a d’altres categories, ni d’altres cap aquestes, excepte quan calgui considerar l’actiu com a una inversió al patrimoni d’empreses del grup, associades o multigrup.
Els actius financers es donaran de baixa quan: 
a) Acabin els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu que genera l’actiu. 
b) S’hagin cedit de manera substancial els riscos o beneficis inherents a la propietat de l’actiu.
Les diferències per baixa d’actius es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys. 

Passius financers
Els passius financers inclosos dins l’epígraf “Deutes i partides a pagar” es valoraran inicialment pel seu valor raonable, ajustat per les despeses de transacció. Les partides a cobrar amb venciment inferior a un any es valoraran pel seu valor nominal. Les valoracions posteriors es faran segons el Cost Amortitzat, calculant els corresponents interessos mitjançant el tipus d’interès efectiu. 
Els passius considerats com a “Passius financers mantinguts per negociar” i com a “Altres passius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys” es valoraran al seu valor raonable, passant les despeses de transacció al compte de pèrdues i guanys. Les valoracions posteriors es faran a valor raonable, sense incloure les possibles despeses per venda.
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No es reclassificarà cap passiu financer considerat inicialment dins la categoria “Passius financers mantinguts per negociar” o com a “Altres passius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys” a d’altres categories, ni d’altres a aquestes. 
Els passius es donaran de baixa quan s’extingeixin les obligacions respectives.  
Les diferències per baixa de passius es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys. 

4.8. Existències.
L’Entitat, per l’activitat que desenvolupa, no comptabilitza existències en l’actiu del balanç.  

4.9. Impost sobre beneficis.
L’ impost sobre beneficis inclourà l’impost corrent i l’impost diferit.  
L’impost corrent serà la quantitat a pagar o recuperar per l’empresa com a conseqüència de les liquidacions fiscals de l’impost sobre el benefici de l’exercici, calculats al tipus impositiu vigent a la data de tancament. 
L’impost diferit es generarà per les diferències temporàries existents entre les valoracions comptables i fiscals d’actius i passius. La valoració dels actius i passius per impostos corrents i diferits es farà d’acord a la normativa vigent a data de tancament de l’exercici. 

4.10. Ingressos i despeses.
Els ingressos i despeses s’imputaran a resultats en funció del corrent real dels béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer vinculat. 
Els ingressos es valoraran pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, que serà igual al preu acordat, deduïts tots els descomptes, i els interessos inclosos en el nominal per crèdits amb venciment superior a 1 any, i exclosos els impostos repercutibles a tercers i les quantitats cobrades a compte. Els ingressos només es registraran en el moment en què s’hagin transmès els riscos i beneficis inherents a la propietat del bé, amb independència de la seva transmissió jurídica, i només en el cas que no es conservi el control efectiu o gestió dels béns venuts. 
Les despeses es valoraran pel valor raonable de la contraprestació entregada o a entregar, que serà, amb caràcter general, el preu acordat deduïts tots els descomptes, i els interessos inclosos en el nominal per crèdits amb venciment superior a 1 any, i exclosos els impostos repercutibles a tercers. 

4.11. Provisions i contingències.
Es reconeixeran com a provisions aquells passius que: 
a) Resultin indeterminats respecte el seu import o data de liquidació. 
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b) Es derivin d’una disposició legal, contractual o obligació implícita o tàcita. 
c) En el cas d’obligacions implícites o tàcites, s’haurà de produir una expectativa vàlida a una empresa tercera respecte l’assumpció d’una obligació per part de la Entitat. 
La provisió es realitzarà pel valor actual de la millor estimació possible de l’import a satisfer per l’obligació futura. 
Les possibles compensacions a rebre de tercers en el moment de liquidar una obligació no es consideraran en cap cas com a menys valor de la provisió, sense perjudici del reconeixement del corresponent dret de cobrament, sempre que no hi hagi dubtes del seu cobrament. En tot cas, aquest dret reconegut mai podrà excedir de l’import de la provisió comptabilitzada. 
Les provisions es registraran a curt o llarg termini al passiu en funció de la data esperada de cancel·lació de les mateixes. 

4.12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
L’Entitat, a data de tancament, no comptabilitza elements patrimonials de naturalesa mediambiental.

4.13. Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions, donacions i llegats rebuts, que siguin reintegrables, es reconeixeran com a un passiu fins que ho deixin de ser. 
Es consideraran com a no reintegrables mentre no existeixin dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat que hagi estat concedida a la Entitat mitjançant acord individualitzat a favor de l’entitat. 
Es valoraran com a un increment del patrimoni net, imputant posteriorment al compte de pèrdues i guanys els ingressos en funció del seu meritament. 
La valoració de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tipus monetari es valoraran pel valor raonable de l’ import concedit. La valoració de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tipus no monetari es valoraran pel valor raonable del bé rebut. 
Les subvencions, donacions i llegats rebuts per assegurar una rendibilitat mínima o per compensar dèficits d’explotació es consideraran com a ingrés en l’exercici en què s’hagin concedit.
Les subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar unes despeses específiques es consideraran com a ingrés en l’exercici en què es meritin les despeses subvencionades. 
Les subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar actius immobilitzats es consideraran com a ingrés en proporció a l’amortització d’aquests actius. 
La part traspassada a ingressos de les subvencions rebudes es recollirà dins el resultat d’explotació de l’Entitat, classificats dins els epígrafs corresponents. 
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4.14. Transaccions entre parts vinculades.
Les operacions amb entitats vinculades es realitzen en condicions d’independència mútua. 

4.15. Criteris utilitzats en les actualitzacions de valor practicades, amb indicació dels elements patrimonials afectats.
No s’han aplicat actualitzacions de valor en el present exercici. 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL.

5.1) Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Immobilitzat material” en el present exercici són els següents: 
Instal·lacions 

tècniques, i altre 
immobilitzat 

material
Total

A) VALOR DE COST INICI 2014 63.063,37 63.063,37
B) VALOR DE COST FINAL 2014 63.063,37 63.063,37
C) VALOR DE COST INICI 2015 63.063,37 63.063,37
D) VALOR DE COST FINAL 2015 63.063,37 63.063,37
E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2014 -36.540,27 -36.540,27
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici -6.681,49 -6.681,49
F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2014 -43.221,76 -43.221,76
G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2015 -43.221,76 -43.221,76
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici -6.569,01 -6.569,01
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2015 -49.790,77 -49.790,77
IMMOBILITZAT MATERIAL NET, SALDO FINAL 2015 13.272,60 13.272,60

5.2) A data de tancament de l’exercici, existeixen equips informàtics totalment amortitzats per import de 30.144,07 euros.
5.3) Els coeficients i mètodes d’amortització utilitzats per la Entitat per cada tipus d’element són els següents: 

% amortització
Mobiliari 10,00%
Equips informàtics 12,50%

5.4) No existeixen canvis d’estimació que afectin a valors residuals ni als costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització. 
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5.5) No existeixen correccions valoratives per deteriorament. 
5.6)  No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda. 
5.7) No existeixen circumstàncies de caràcter substantiu que afectin a béns de l’immobilitzat material. 
5.8)  No s’han realitzat revaloritzacions comptables voluntàries. 
5.9) En el present exercici no s’han efectuat actualitzacions de valor dels elements de l’immobilitzat material.  

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. 
L’Entitat no té inversions immobiliàries. 

7. BENS DEL PATRIMONI CULTURAL. 
L’Entitat no té Béns de Patrimoni Cultural. 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE. 

8.1) Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Immobilitzat intangible” en el present exercici són els següents: 
Aplicacions 

Informàtiques TOTAL
A) SALDO INICIAL BRUT 2014 26.281,79 26.281,79
B) SALDO FINAL BRUT 2014 26.281,79 26.281,79
C) SALDO INICIAL BRUT 2015 26.281,79 26.281,79
D) SALDO FINAL BRUT 2015 26.281,79 26.281,79
E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2014 -26.196,72 -26.196,72
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici (nota nº 13) -85,07 -85,07
F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2014 -26.281,79 -26.281,79
G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2015 -26.281,79 -26.281,79
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici (nota nº 13) 0,00 0,00
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2015 -26.281,79 -26.281,79
VALOR NET DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE FINAL 2015 0,00 0,00
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8.2)  A data de tancament de l’exercici, existeixen aplicacions informàtiques totalment amortitzades per import total de 26.281,79 euros.
8.3) No existeixen canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització. 
8.4)  No s’han realitzat correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa. 
8.5) No existeixen compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos ferms de venta. 
8.6) No existeixen circumstàncies de caràcter substantiu que afectin als béns de l’immobilitzat intangible.
8.7) A data de tancament de l’exercici no s’ha practicat cap correcció valorativa sobre el mateix degut a que no s’ha donat la circumstància que el seu valor recuperable sigui inferior al seu valor net comptable. 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

9.1) Arrendaments financers
L’Entitat no disposa d’arrendaments financers. 

9.2) Arrendaments operatius
Descripció general dels acords més significatius: 

Concepte 1

Objecte del contracte: Lloguer despatxos 3ra i 4rta 
planta  EDIFICI PIA ALMOINA

Periodicitat de pagament: Mensual
Quota a pagar: 1.950,00
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10. ACTIUS FINANCERS 

El valor en llibres de cada una de les categories d’actius financers, llevat d’inversions en patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades, és el següent: 

10.1) Informació referent a Balanç

Actius financers a curt i a llarg termini
El detall és el següent: 

9.2) Informació referent el balanç Exercici 2015 Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2014
a1) Actius financers a ll/t, llevat d'inversions en el patrimoni 

d'empreses del grup, multigrup i assoc.
Crèdits, 

derivats i altres
Crèdits, 

derivats i altres TOTAL TOTAL 
Préstecs i part ides a cobrar 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
   - Fiances i dipòsits a recuperar 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
TOTAL LL/T (ACTIU A.IV+A.V-A.IV.1) 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

a1) Actius financers a c/t, llevat d'inversions en el patrimoni 
d'empreses del grup, multigrup i assoc.

Crèdits, 
derivats i altres

Crèdits, 
derivats i altres TOTAL TOTAL 

Clients comercials 12.384,15 13.071,50 12.384,15 13.071,50
Efectiu i altres líquids equivalents 10.649,57 61.439,96 10.649,57 61.439,96
TOTAL C/T (ACTIU B.III+B.IV+B.V+B.VII-B.III.5-B.III.6-B.III.7-B.IV.1) 23.033,72 74.511,46 23.033,72 74.511,46
TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS D'ACTIU 24.283,72 75.761,46 24.283,72 75.761,46

Els anteriors actius financers s’han valorat al seu valor raonable, que coincideix amb el valor nominal. 

10.2) Actius financers valorats a valor raonable amb canvis en la compte de pèrdues i guanys:
No existeixen actius financers valorats a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.

10.3) Reclassificacions
Durant l’exercici l’entitat no ha realitzat reclassificacions d’actius financers entre diferents categories. 

10.4) Inversions en empreses del grup, multigrup i associades
La Fundació no té inversions financeres en empreses del grup, multigrup o associades. 
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10.5) Efectiu i altres actius líquids equivalents
El detall és el següent: 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 31/12/2015 31/12/2014
Efectiu en euros 710,68 190,55
Comptes corrents bancaris amb euros 9.938,89 61.249,41
TOTAL 10.649,57 61.439,96

11. PASSIUS FINANCERS 

11.1) Informació referent al balanç.

Passius financers a llarg termini.
La Fundació no té passius financers a llarg termini a 31 de desembre de 2015. 

Passius financers a curt termini.
El detall és el següent: 

9.2) Informació referent el balanç Exercici 2015 Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2014

a2) Passius financers a curt termini
Deutes amb 
entitats de 

crèdit
Deutes amb 
entitats de 

crèdit
Crèdits, 

Derivats i 
altres

Crèdits, 
Derivats i 

altres
TOTAL TOTAL 

Deutes amb bancs i caixes d'estalvi 387,43 1.658,66 0,00 0,00 387,43 1.658,66
Proveïdors comercials 0,00 0,00 47,36 0,00 47,36 0,00
Creditors comercials 0,00 0,00 38.563,28 159.569,49 38.563,28 159.569,49
TOTAL C/T (PASSIU C.III+C.IV+C.V-C.V.5-C.V.6) 387,43 1.658,66 38.610,64 159.569,49 38.998,07 161.228,15
TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS DE PASSIU 387,43 1.658,66 38.610,64 159.569,49 38.998,07 161.228,15
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12. FONS PROPIS

12.1) Moviments de l’exercici
Saldo a 

31/12/2014 Altes Baixes Saldo a 
31/12/2015

Fons Dotacionals o Fons Socials 30.700,00 0,00 0,00 30.700,00
Fons Especials 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Romanent 10.959,63 -31.351,44 0,00 -20.391,81
(Excedents negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 0,00 0,00
Excedent de l'exercici -31.351,44 76.295,09 31.351,44 76.295,09
Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 10.308,19 44.943,65 31.351,44 86.603,28

13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 

13.1) Subvencions i donacions de capital
El detall de les subvencions de capital és el següent:

Concepte Béns finançats Saldo a 
31/12/2015

Generalitat de Catalunya Immobilitzat Material 50.000,00
TOTAL 50.000,00
Traspassat a resultats 31/12/2013 -36.010,36
Traspassat a resultats 2014 -6.250,00
Traspassat a resultats 2015 -6.250,00
Valor net a 31/12/2015 1.489,64

Tal i com es detalla en les normes de valoració, les subvencions en capital s'imputen a resultats de 
l'exercici en proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats. 

13.2) Subvencions a l’explotació
En quan a les subvencions i donacions a l’explotació rebudes durant l'exercici econòmic de 2015 a 
l'explotació, les podem classificar en: 
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Entitat subvencionadora Import concedit   
per l'exercici 2015

Pendent cobrament 
31/12/2015

Generalitat de Catalunya. Departament de cultura i mitjans de comunicació 90.000,00 15.000,00
Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i coneixement 163.500,00 68.125,00
Diputació de Girona 9.000,00 9.000,00
Fundació La Caixa 25.000,00 0,00
Ministerio de Economia y competit ividad 14.116,67 11.053,35
Ministerio de Educación, Cultura y  Deporte 10.106,00 10.106,00
Construccions Rubau, S.A. 5.000,00 5.000,00
TOTAL 316.722,67 118.284,35

El “Ministerio de Economía y Competitividad”, segons resolució de subvenció de l’exercici 2014, atorga 
42.350,00 distribuïts en els exercicis 2014 (26.934,60 euros), 2015 (4.362,05 euros) i 2016 (11.053,35 
euros) pel projecte “La Ciudad y el Mar. La Patrimonialización de las ciudades portuarias”, amb un 
període d’execució del projecte de 01/01/2014 a 31/12/2016. Es comptabilitza com a ingrés de 
l’exercici 14.116,67 euros. 
Per altra banda, resta pendent de cobrament 1.579,10 euros corresponents a una subvenció concedida 
per la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació i Relacions Institucionals) en  l’exercici 
2014.

14.-SITUACIÓ FISCAL 

La Fundació té concedits, per l'Agència Tributaria, els beneficis fiscals de la Llei 30/1997 de 24 de 
novembre de Fundacions i incentius fiscals per a la participació privada en activitats d’interès general 
per a l’exercici 2007, i durant l’exercici 2006 l’entitat es va acollir a la nova Llei 49/2002 de 23 de 
desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge, 
quedant exempta de l'Impost sobre societats  els ingressos i les despeses acollides als beneficis fiscals 
d’aquesta llei. 

15.- INGRESSOS I DESPESES 

15.1) Detall dels ingressos de l’activitat

Altres Ingressos de l'activitat Exercici 2015 Exercici 2014
5.a.1) Vendes 0,00 0,00
5.a.2) Prestacions de serveis 32.760,03 24.476,23
5.a.3) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00 0,00
5.a.4) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions 0,00 0,00
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15.2) Detall de les despeses de l’activitat

Despeses de l'entitat Exercici 2015 Exercici 2014
1) Despeses per col.lab. del càrrec de membre de l'òrgan de govern 0,00 0,00
2.a) Ajuts concedits 0,00 0,00
2.b) Aprovisionaments 0,00 0,00
2.c) Càrregues socials: -40.329,99 -34.426,19
Seguretat Social a càrrec de l’empresa -40.329,99 -34.426,19
2.d) Serveis exteriors i tributs -231.947,48 -190.775,79
Despeses de recerca i desenvolupament de l'exercici 0,00 0,00
Lloguers i cànons -24.745,17 -25.331,78
Reparacions i conservació -1.897,50 -2.165,30
Serveis professionals independents -16.606,76 -22.303,67
Transports -218,42 -32,04
Primes d'assegurança -1.100,25 -1.411,75
Serveis bancaris i similars -424,77 -122,73
Publicitat, propaganda i relacions públiques -2.000,00 0,00
Subministres -3.917,76 -5.083,60
Altres serveis -161.705,67 -110.787,60
Tributs -19.331,18 -23.537,32
2.e) Pèrdues, deterioriorament i variació de provisions per 
operacions a l'activitat 0,00 0,00
3) Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per 
permuta de béns no monetaris i serveis 0,00 0,00
4) Resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat "altres 
resultats". 134.131,77 -4.659,47
Regularitzacions 4.459,55 -4.659,47
Altres 129.672,22 0,00

A l’epígraf  figuren 129.672,22 euros corresponents a l’exempció del deute que l’ICRPC tenia vers la Universitat de Girona a data de tancament de l’exercici 2014 en relació al conveni de col·laboració per regular la relació entre ambdues entitats, de data 27 de juliol de 2007, i al conveni d’adscripció entre ambdues, de data 7 de març de 2014.  

16.- PROVISIONS i CONTINGÈNCIES. 

No existeixen contingències a data de tancament de l’exercici. 
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17.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES

A data de tancament de l’exercici no existeix l’aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitat estatutàries.  

17.1) Càlcul per determinar que s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge legalment establert
La totalitat dels béns i drets que formen part del fons social es troben vinculats directament al compliment dels fins propis de la Fundació 
La llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, en el seu article 33, estableix l’aplicació obligatòria             d’ almenys el 70% dels ingressos en el termini de tres exercicis, a comptar des de l’inici del següent al de l’acreditació comptable. L’Entitat s’ha ajustat al que marca la llei i en el present exercici ja ha superat aquest percentatge mínim. El càlcul és el següent: 

CONCEPTE Exercici 2015
Subvencions 320.301,77
Prestació de serveis 32.785,03
Ingressos financers 0,00
Altres resultats 134.131,77
TOTAL INGRESSOS BRUTS 487.218,57
Sous i salaris -42.046,75
Càrregues socials -13.371,12
Serveis exteriors -50.910,63
Amort ització de l'immobilitzat -6.569,01
Tributs -19.331,18
Despeses financeres -232,73
TOTAL DESPESES NECESSÀRIES -132.461,42
TOTAL INGRESSOS NETS 354.757,15
Sous i salaris -89.797,52
Càrregues socials -26.958,87
Serveis exteriors -161.705,67
Treballs realitzats per altres empreses 0,00
TOTAL DESPESES D'APLICACIÓ -278.462,06
70% TOTAL INGRESSOS NETS 248.330,01

PLA DE DESTINACIÓ DE LA DIFERÈNCIA -30.132,06

Les despeses d’aplicació a la finalitat durant l’exercici 2015 superen el 70% dels ingressos nets obtinguts en el mateix exercici. 
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18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

A data 12 de gener de 2016, la Universitat de Girona va fer efectiva, a través de la formalització del corresponent document d’exempció de deute, la condonació de 129.625,22 euros corresponent al deute que l’ICRPC tenia vers la Universitat de Girona a data de tancament de l’exercici 2014, en relació al conveni de col·laboració per regular la relació entre ambdues entitats, de data 27 de juliol de 2007, i al conveni d’adscripció entre ambdues, de data 7 de març de 2014. Degut a que es tracta d’un fet conegut al tancament de l’exercici 2015, s’ha tingut en compte per a la formulació dels comptes anuals. 
No existeixen altres fets posteriors al tancament que calgui tenir en compte en l’elaboració dels presents comptes anuals, ni que afectin al principi d’empresa en funcionament. 

19.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Les operacions més significatives amb parts vinculades són amb la Generalitat de Catalunya i amb la Universitat de Girona, en qualitat de patrons de la Fundació. Les operacions i saldos pendents per subvencions de l’exercici 2015 són les detallades a les notes 13.1 i 13.2 de la present memòria. El total de subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya durant l’exercici 2014 va ser de 251.389,33 euros. 
En l’exercici 2014, les despeses derivades dels convenis de col·laboració entre l’entitat i la Universitat de Girona relatius al personal d’administració i a l’adscripció de l’activitat de recerca i autorització per a la realització de tasques de gestió, van ser de 55.516,03 euros. Durant l’exercici 2015, aquestes despeses han estat de 60.019,06 euros. 

Els saldos pendents amb entitats vinculades a data de tancament de l’exercici són: 

Exercici 2014
Saldos amb entitats vinculades exercici 2014 Deutor Creditor

Deutor per subvencions 89.544,09 0,00
Creditors varis 0,00 134.055,77
TOTALS 89.544,09 134.055,77

Exercici 2015
Saldos amb entitats vinculades exercici 2015 Deutor Creditor

Deutor per subvencions 83.125,00 0,00
Creditors varis 0,00 16.760,08
TOTALS 83.125,00 16.760,08
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20.- ALTRA INFORMACIÓ. 

20.1) Dades sobre el personal laboral:

Número mig de persones emprades en el curs de l’exercici, per categories Exercici 2015 Exercici 2014
Alts directius 0,00 0,00
Resta de personal directiu 1,00 1,00
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i recolzament 3,08 3,00
Empleats de tipus administratiu 0,00 0,00
Comercials, venedors i similars 0,00 0,00
Resta de personal qualificat 0,00 0,00
Treballadors no qualificats 0,00 0,00
Total empleat mig 4,08 4,00
Total empleat mig fix 4,00 4,00
Total empleat mig no fix 0,08 0,00

Homes Dones Total 2015 Homes Dones Total 2014
Consellers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alts directius (no consellers) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resta de personal de direcció de les empreses 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i recolzam 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00 3,00
Empleats de tipus administratiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercials, venedors i similars 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resta de personal qualificat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Treballadors no qualificats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total personal al final de l’exercici 3,00 2,00 5,00 3,00 1,00 4,00

Distribució del personal de la societat al terme de l’exercici, per categories i sexes

PROMIG DE TREBALLADORS
Fixes No fixes Total Fixes No fixes TOTAL

Dones 1,00 0,08 1,08 1,00 0,00 1,00
Homes 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Total 4,00 0,08 4,08 4,00 0,00 4,00

Exercici 2015 Exercici 2014

EN ALTA A:
Fixes No fixes Total Fixes No fixes TOTAL

Dones 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00
Homes 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Total 4,00 1,00 5,00 4,00 0,00 4,00

31/12/2015 31/12/2014
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20.2) Canvis en el Patronat:
En l’exercici 2015 s’han produït els següents canvis en el Patronat: 
President:
Sr. Andreu Mas-Collell  
Conseller del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
Ha estat substituït per: 
Sr. Jordi Baiget i Cantons  
Conseller del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
Vocal:
Sr. Josep Maria Martorell Rodon 
Director General de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya. 
Ha estat substituït per: 
Sr. Francesc Ramón Subirada i Curçó  
Director General de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya. 
Vocal:
Sr. Joan Pluma Vilanova 
Director General de Patrimoni Cultural 
Ha estat substituït per: 
Sr. Jùsep Boya i Busquets  
Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
Vocal:
Sr. Antoni Castellà Clavé 
Secretari d’Universitats i  Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya 
Ha estat substituït per: 
Sr. Arcadi Navarro i Cuartiellas  
Secretari d’Universitats i  Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya 
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20.3) Informació sobre drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, GEI
No existeix cap partida que s’hagi d’incloure en el document sobre informació mediambiental previst en 
la normativa reguladora dels mateixos, en especial el Reial Decret 1370/2006, de 24 de novembre, pel 
que s’aprova el PNA (Pla Nacional d’Assignació) de drets d’emissió de GEI, pel període 2008-2012, i 
l’Ordre PRE/3420/2007, que recollia l’assignació individual de GEI a les instal·lacions incloses en el 
PNA, 2008-2012, així com la Decisió 2011/278/UE de la Comissió Europea i la seva transposició a la 
normativa espanyola, segons el RRD 1722/2012,  de 28 de desembre, que regulen l’assignació de dret 
pel període 2013/2020. 

20.4) Informació sobre els aplaçaments dels pagaments efectuats a proveïdors.
Amb l’objectiu de lluitar contra la morositat en les operacions comercials, les societats, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2044, de 29 de desembre, han d’informar, respecte els saldos amb proveïdors comercials, del següent: 

Import pagat fora o dins el termini legal Període mig ponderat dels pagaments excedits durant l’exercici Saldo pendent de pagament al tancament de l’exercici que acumula un període superior al permès per Llei 
Tots els pagaments realitzats a proveïdors durant l’exercici 2015 es troben dins el termini legal establert.  

20.5) Informe d’inversions temporals.
A fi de donar compliment al que estableix l’Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de conducta de les entitats sense afany de lucre per a la realització d’inversions temporals, es proposa al Patronat de la Fundació la presa de raó de la publicació de l’esmentat Codi de conducta i, en conseqüència es proposa l’aprovació de les principis següents, a l’hora de seleccionar les inversions per part de la Fundació: 

Codi de conducta de la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN PATRIMONI CULTURAL.
Correspondrà a la direcció de la Fundació la selecció de les inversions financeres que aquesta realitzi, havent-ne de rendir compte de forma periòdica al Patronat de la mateixa. 
A l’hora de seleccionar les inversions financeres temporals, es valorarà en tots els casos la seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereixin les diferents possibilitats d’inversió. 
La Fundació diversificarà els riscos corresponents les seves inversions, havent d’efectuar les inversions temporals en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris oficials. 
La Fundació evitarà la realització d’operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers. En particular, caldrà tenir una especial cura en: 

Les vendes de valors presos en préstec a l’efecte 
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Les operacions intradia Les operacions en mercats de futurs i opcions, llevat amb la finalitat de cobertura 
En tot cas, la Fundació haurà d’especificar i justificar les operacions que s’haguessin separat dels criteris establerts en els punts anteriors. 
Durant els exercicis 2014 i 2015, la fundació no ha realitzat inversions temporals en forma de comptes d’estalvi, a data de tancament de l’exercici no existeixen saldos per inversions financeres.  

20.6) Operacions de l’exercici per les quals s’ha tramitat una autorització i situació actual 
de la corresponent resolució.
Durant els exercicis 2014 i 2015, no han existit operacions per les quals s’hagi tramitat una autorització. 

20.7) Operacions en les que hi hagi algun tipus de garantia, indicant els actius afectes a 
aquestes operacions.
Durant els exercicis 2014 i 2015, no ha existit cap operació realitzada per l’Entitat que es trobi vinculada a algun tipus de garantia. 
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21.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 

Les despeses i ingressos de l’Entitat durant l’exercici 2015 es troben detallades segons la seva 
naturalesa i corresponen al 100% a despeses i ingressos subjectes a la investigació i recerca, tal i com 
es detalla a continuació: 

Saldo a Investigació 
31/12/2015 i recerca

1. Ingressos per les activitats 346.811,80 346.811,80
  b) Prestacions de serveis 32.760,03 32.760,03
  e) Subvencions oficials a les activitats 314.051,77 314.051,77
2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00
3. Variació d'existències de P.A. i en curs de fabricació 0,00 0,00
4. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu 0,00 0,00
5. Aprovisionaments 0,00 0,00
6. Altres ingresssos de les activitats 25,00 25,00
7. Despeses de personal -172.174,26 -172.174,26
  a) Sous, salaris i assimilats -131.844,27 -131.844,27
  b) Càrregues socials -40.329,99 -40.329,99
8. Altres despeses d'explotació -231.947,48 -231.947,48
  a) Serveis exteriors -212.616,30 -212.616,30
   Arrendaments i canons -24.745,17 -24.745,17
   Reparacions i conservació -1.897,50 -1.897,50
   Serveis professionals independents -16.606,76 -16.606,76
   Transports -218,42 -218,42
   Primes assegurances -1.100,25 -1.100,25
   Serveis bancaris -424,77 -424,77
   Publicitat, propaganda i relacions públiques -2.000,00 -2.000,00
   Subministraments -3.917,76 -3.917,76
   Altres serveis -161.705,67 -161.705,67
  b) Tributs -19.331,18 -19.331,18
  c) Pèrdues, deterior. i variació de provisons op. cials 0,00 0,00
  d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00
9. Amortització de l'immobilitzat -6.569,01 -6.569,01
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats 6.250,00 6.250,00
11. Excès de provisions 0,00 0,00
12. Deterioram. i resultat per alineacions de l'immob 0,00 0,00
13. Altres resultats 134.131,77 134.131,77
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ  76.527,82 76.527,82
14. Ingressos financers 0,00 0,00
  b) De valors negociables i altres instruments financers 0,00 0,00
  b2) En tercers 0,00 0,00
15. Despeses financeres -232,73 -232,73
16. Variació de valor raonable en inst. financers 0,00 0,00
17. Diferències de canvi 0,00 0,00
18. Deteriorament i resultat per alineació d'inst. financers 0,00 0,00
II) RESULTAT FINANCER  -232,73 -232,73
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  76.295,09 76.295,09
19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS




