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BALANÇ DE SITUACIÓ

Saldo a

Saldo a

ACTIU

31/12/2013

31/12/2012

A) ACTIU NO CORRENT

26.608,17

37.849,05

I Immobilitzat intangible

85,07

4.644,46

5. Aplicacions informàtiques

85,07

4.644,46

26.523,10

33.204,59

II Immobilitzat material
6. Mobiliari

14.263,06

16.111,67

7. Equips per a processament d'informació

12.260,04

17.092,92

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

0,00

0,00

VII Actius per impost diferit

0,00

0,00

166.470,78

185.332,17

B) ACTIU CORRENT
I Actius no corrents mantinguts per a la venda

0,00

0,00

II Existències

0,00

0,00

119.191,04

143.076,27

17.999,01

18.209,04

III Usuaris, patrocin. i deutors de les activitats i altres
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
5. Personal

285,08

0,00

6. Actius per impost corrent

161,97

763,34

100.744,98

124.103,89

7. Altres crèdits amb les Administ Públiques
IV Inversions en empreses del grup i associades a c/t
V Inversions financeres a c/t
5. Altres actius financers
VI Periodificació a c/t
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU
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0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

27.279,74

22.255,90

27.279,74

22.255,90

193.078,95

223.181,22
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BALANÇ DE SITUACIÓ

Saldo a

Saldo a

PASSIU

31/12/2013

31/12/2012

A) PATRIMONI NET

55.649,27

A-1) FONS PROPIS

41.659,63

76.859,14

I Fons Dotacionals o Fons Socials

30.700,00

30.700,00

1. Fons dotacionals o fons socials

97.098,78

30.700,00

30.700,00

II Fons Especials

0,00

0,00

III Reserves

0,00

0,00

46.159,14

107.113,19

46.159,14

107.113,19

IV Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
V Excedent pdt. d'aplicació en activitats estatutàries

0,00

0,00

-35.199,51

-60.954,05

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

13.989,64

20.239,64

13.989,64

20.239,64

B) PASSIU NO CORRENT

0,00

0,00

I Provisions a llarg termini

0,00

0,00

II Deutes a llarg termini

0,00

0,00

VI Excedent de l'exercici
VII Aportacions per a compensar pèrdues

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital

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

0,00

137.429,68

126.082,44

C) PASSIU CORRENT
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

0,00

0,00

IV Deutes amb empreses del grup i associades a c/t

0,00

0,00

137.429,68

113.982,44

128.769,31

99.210,24

V Creditors per activitats i altres comptes a pagar
3. Creditors varis
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
VI Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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8.660,37

14.772,20

0,00

12.100,00

193.078,95

223.181,22
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
1. Ingressos per les activitats

Saldo a

Saldo a

31/12/2013

31/12/2012

284.028,27

b) Prestacions de serveis
e) Subvencions oficials a les activitats

346.774,87

28.088,94

38.177,54

255.939,33

308.597,33

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

0,00

0,00

7. Despeses de personal

-175.469,09

-236.938,29

a) Sous, salaris i assimilats

-144.362,49

-181.861,37

b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
Arrendaments i canons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
b) Tributs

-31.106,60

-55.076,92

-139.217,81

-164.784,69

-139.159,51

-162.570,44

-27.873,17

-26.881,61

-218,50

-1.667,60

-9.408,43

-10.229,44

-194,61

-88,56

-1.270,45

-1.317,15

-183,92

-254,95

0,00

-345,00

-5.624,98

-4.817,86

-94.385,45

-116.968,27

-58,30

-2.214,25

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

-11.240,88

-12.570,27

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

0,00

0,00

-35.649,51

-61.268,38

450,00

321,74

b) De valors negociables i altres instruments financers

450,00

321,74

b2) En tercers

450,00

321,74

15. Despeses financeres

0,00

-7,41

b) Per deutes amb tercers

0,00

-7,41

I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers

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
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI
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0,00

0,00

450,00

314,33

-35.199,51

-60.954,05

0,00

0,00

-35.199,51

-60.954,05
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ESTAT DE CANVIS
EN EL PATRIMONI NET

7

Fundació Institut Català de
Recerca en Patrimoni Cultural

Comptes Anuals a 31/12/2013

Capital
Escripturat
A) SALDO, FINAL DE L’ANY 2011
I. Ajustos per canvis de criteri 2011 i anteriors
II. Ajustos per errors 2011 i anteriors
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2012
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions amb socis o propietaris
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Augment de capital
(-) Reduccions de capital
Conversió de passius financers en patrimoni net (conversió obligacions, condonacions de deutes)
(-) Distribució de dividends
Operacions amb accions o participacions pròpies
Increment-Reducció de P.N. resultant de combinació negocis
Emissions i cancelac. d’altres instruments de P.N.

III. Altres variacions del patrimoni net

C) SALDO, FINAL DE L’ANY 2012
I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors
II. Ajustos per errors 2012 i anteriors
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2013
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions amb socis o propietaris
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Augment de capital
(-) Reduccions de capital
Conversió de passius financers en patrimoni net (conversió obligacions, condonacions de deutes)
(-) Distribució de dividends
Operacions amb accions o participacions pròpies
Increment-Reducció de P.N. resultant de combinació negocis
Emissions i cancelac. d’altres instruments de P.N.

III. Altres variacions del patrimoni net
E) SALDO, FINAL DE L’ANY 2013
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Excedent ex.
anteriors

Resultat
de l'exercici

Subv-donac.
lleg. Rebuts

TOTAL

30.700,00

237.455,76

-130.342,58

26.489,64

164.302,82

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30.700,00

237.455,76

-130.342,58

26.489,64

164.302,82

0,00
0,00

0,00
0,00

-60.954,05
0,00

-6.250,00
0,00

-67.204,05
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-130.342,58

130.342,58

0,00

0,00

30.700,00

107.113,19

-60.954,05

20.239,64

97.098,78

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30.700,00

107.113,19

-60.954,05

20.239,64

97.098,78

0,00
0,00

0,00
0,00

-35.199,51
0,00

-6.250,00
0,00

-41.449,51
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-60.954,05

60.954,05

0,00

0,00

30.700,00

46.159,14

-35.199,51

13.989,64

55.649,27
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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 Sant Domènec, nº 3

POBLACIÓ:

Girona

CODI POSTAL:

17001

TELÈFON:

972.18.34.24

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 Sant Domènec, número 3, 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

Andreu Mas-Collell

Conseller Departament d'Economia i Coneixement

Sergi Bonet Marull

Rector de la Universitat de Girona

Josep Maria Martorell Rodon

Director General de Recerca

President
Vicepresident
Vocal

Joan Pluma Vilanova

Director General de Patrimoni Cultural

Vocal

Antoni Castellà Clavé

Secretari d'Universitats i Recerca

Vocal

Ramón Moreno Amich

Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa

Vocal

Jordi Freixenet Bosch

Vicerector de Recerca

Josep Maria Alcoberro Pericay

Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya

Vocal
Secretari no patró

1.3) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma que
es gestionen:
DESENVOLUPAMENT DE LES LÍNIES DE RECERCA ICRPC
Línia de recerca 1: Processos de patrimonialització
El concepte de patrimoni cultural, la seva configuració, la seva conservació i la seva difusió no són
aliens a l’evolució de la societat ni estan deslligats dels interessos dels diferents segments d’aquesta
societat. A partir del fet que un element sigui considerat o no com a patrimoni cultural, la manera
d’interpretar-lo, la seva forma de presentació, les persones a qui s’adreci i els missatges generals que
es comuniquin a través seu es relacionaran, de manera ineludible, amb el fet de ser un element de
transmissió d’uns valors determinats i de beneficiar plantejaments ideològics i interessos concrets. En
aquest sentit, el patrimoni com a element identitari participa i té un pes important en la legitimació o
deslegitimació de processos reivindicatius socials o nacionals. De manera general, està acceptat que
el patrimoni cultural participa en el manteniment d’uns determinats models socials o pot incidir en la
transformació de la societat. És per aquest motiu que es considera d’una gran importància la recerca
sobre els processos de patrimonialització, els quals constitueixen la base a partir de la qual es
desenvolupa qualsevol acció sobre el patrimoni cultural.
Línia de recerca 2: Els usos del patrimoni cultural
Un cop un element és patrimonialitzat, normalment se li adjudica o adquireix un ús. En general,
encara que no necessàriament, aquest ús està desvinculat de la utilitat per a la qual va ser creat. Les
causes que poden originar aquests usos s’inscriuen en les societats entre les quals sorgeixen, i poden
canviar enormement en funció dels interessos i dels moments. És per aquest motiu que l’ús del
patrimoni acaba comportant una multitud d’usos indirectes o diferents als originaris: usos educatius,
usos turístics, usos econòmics, usos socials... que poden actuar per separat o que poden interactuar
entre ells i condicionar-se els uns als altres. Per altra banda, aquesta utilització i les polítiques i
accions de conservació, difusió, gestió, etc. que hi estan vinculades no es poden deslligar del valor
del no ús d’aquest patrimoni però, malgrat l’aparent contradicció, en condicionen l’ús. Efectuar una
anàlisi crítica de la multiplicitat d’usos i no usos del patrimoni cultural i els efectes i externalitats que
provoquen és l’objectiu d’aquesta línia de recerca.

Línia de recerca 3: Museologia
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PROJECTES DE RECERCA COMPETITIUS
Patrimoni etnològic, societat i cultura marítima
Referència: HAR2010-15566.
Investigador principal:Eliseu Carbonell
Investigadors: Gemma Domènech, Lada Servitja, Juan Luís Alegret, David Florido, Sabrina Doyon,
Juan Antonio Rubio Ardanaz, Antonio García Allut, Nadia Fava i Alfons Garrido.
Organisme: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa I+D+i
Període d’execució: 2011-2013
Dinàmica i evolució del poblament al Prepirineu oriental durant la prehistòria:
Arqueologia social i comunitària als municipis de Riudaura, Vallfogona de Ripollès i Vidrà.
Direcció General de Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.
Investigadors principals: Gabriel Alcalde, Vanessa Navarrete (UAB), Jordi Revelles (UAB), Oriol Vila
(UAB) i Maria Saña (UAB).
El poblament durant la Prehistòria a la Vall d’en Bas: estudi integrat del jaciment
arqueològic de la Dou (Sant Esteve d’en Bas, la Garrotxa).
Direcció General de Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.
Investigadors principals: Gabriel Alcalde, Maria Saña (UAB) i Enriqueta Pons (MAC-Girona).
PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA INTERNACIONALS
Títol: Patrimonialisation de la nature, conservation et valorisation environnementale : le cas des
espaces côtiers du Québec et de la Catalogne
Referència: CRSH 435-2013-1002
Investigador principal: Sabrina Doyon (Université Laval)
Investigadors: Eliseu Carbonell (ICRPC), Catherine Sabinot (Université de Montpelier), Geneviève
Bisson (Université Laval), Manon Boulianne (Université Laval)
Organisme: Conseil canadien de recherche en sciences sociales (CRSH)
Període d’execució: 2013-2018
ENCÀRRECS
Observació de visitants individuals i escolars en grup a les exposicions del CaixaForum
Girona. Encàrrec: Fundació “la Caixa”.
Elaboració del Pla Director del Museu d'Història de la Ciutat. Fases A i B. Encàrrec:
Ajuntament de Girona.
Seguiment arqueològic de la intervenció preventiva al bicicarril de la Vall de Bas (dins del
projecte constructiu de la connexió en fibra òptica de Vic-Olot), entorn Codella (Les
Preses, La Garrotxa). Instalaciones y Proyectos integrales de Telecomunicaciones, SLU.
Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya. Encàrrec Direcció General del
Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.
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TREBALLS PUBLICATS PER INVESTIGADORS DE L’ICRPC
ALCALDE, G. (2013). “Analysis of Tourist Visits to the Historic Centre of Santa Pau as Part of Visits to
The Garrotxa Volcanic Zone (Girona, Spain)”, International Journal of Humanities and Social Science,
3/9: 74-80.
ALCALDE, G., BURCH, J., FLUVIÀ, M., RIGALL i TORRENT, R., SALÓ, Una aproximación a la eficiencia
económica de los museos. Análisis de los museos de Cataluña, A. Actas III Workshop en Economía y
Gestión de la Cultura, (Nela Filemón (ed). 9, Barcelona: Paso de la Barca, 2013, 188-205. ISBN: 9780-9852790-5.
ALCALDE, G., BURCH, J., MARTÍ, E., ROJAS, A., Monumentos megalíticos y paisaje:
patrimonialización y uso del dolmen de la Creu d’en Cobertella (Roses, cataluña), Romero, A. I
Sánchez-Chiquito, S., Arqueología, Patrimonio y Paisaje Históricos para el siglo XXI. Toledo: Consorcio
de la Ciudad de Toledo, p. 215- 219. Depósito legal TO-013-2013.
BOSCH BALLBONA, Joan. (2013) El periple pictòric d'un pintor milanès a Catalunya: Joan Baptista
Toscano, actiu entre 1599 i 1617. Locus Amoenus 11, 97 - 127.
BURCH, J. CASAS, J. CASTANYER, P., COSTA, A. NOLLA, J.M., PALAHÍ, Ll., SAGRERA, J. SIMON, J.
TREMOLEDA, J. VARENNA, A. VIVÓ, D. VIVO, J. (a cura de), L’Alt imperi al nord-est del Conuentus
Tarraconensis. Una visió de conjunt. Girona: Documenta Universitaria, 2013. ISBN: 978-84-9984-2172.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “Pròleg” a: Teresa CASTELLÓ BOU (2013) La dona pagesa de la Guerra
Civil als anys 60. Terres de l’Ebre. Sant Vicenç de Castellet: Farell Edicions.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “El patrimonio inmaterial en las comunidades de pescadores: Reflexiones
desde Catalunya”, Argos, núm. 1, pp. 29-38.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “Seafarers’s struggle for survival, between natural and social injustices. A
lesser known maritime intangible heritage”, dins: Sérgio LIRA, Rogério AMOEDA, Cristina PINHEIRO
(eds.) Sharing Cultures 2013, Proceedings of the 3rd. International Conference on Intangible
Heritage. Barcelos, Green Lines Institute, pp. 143-153. ISBN: 978-989-98013-3-2.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “Les tradicions marineres com a patrimoni immaterial”, Revista
d’Etnologia de Catalunya, 39: 118-123.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “L’encís de la recerca etnològica. Ressenya del llibre Ta Kritikà”, Revista
d’Etnologia de Catalunya, 39: 253-254.
COLONESE, A.C., ZANCHETTA, G., FALLICK, A.E., MANGANELLI, G., SAÑA, M., ALCALDE, G. &
NEBOT, J. (2013) “Holocene snail shell isotopic record of millennial-scale hydrological conditions in
western Mediterranean: Data from Bauma del Serrat del Pont (NE Iberian Peninsula)”, Quaternary
International, 303: 43-53.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “El patrimoni arquitectònic. Dossier casinos, cafè i cultura”

Revista de Girona, núm. 276, gener-febrer 2013, pp. 88-90.

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Josep Corredor i Emili Blanch a Montpeller”, Josep Maria
Corredor. De casa a Europa. Girona, Ajuntament de Girona, 2013, pp. 48-51.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Architectural conversion and loss of meaning. The case of
Catalonia” a 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage: The importance of place.
Modern heritage between upgrading and preservation. Risks and Remedies. Sarajevo (Bosnia and
Herzegovina), CICOPBH, 2013, ISSN 2232-965X, pp. 157-170.
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DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. "El difícil retorn. El cas dels arquitectes catalans depurats" a
MOLINERO, Carme; TÉBAR, Javier (ed). VIII Trobada Internacional d'Investigadors del Franquisme.
Barcelona, CEFID-UAB – Fundació Cipriano Garcia – Diputació de Barcelona, 2013. ISBN: 978-84-6958654-9.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Emili Blanch Roig, arquitecte racionalista: resistència i
compromís”, Quadern de les idees, les arts i les lletres, 192, Sabadell, octubre-novembre 2013, 2425. ISSN: 1695-9396.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Art or religion? The destruction of religious art during the
Spanish Civil War”, Großmann, Georg Ulrich; Krutisch, Petra (ed). The challenge of the object: 33rd

congress of the International Committee of the History of Art, Nuremberg, 15th - 20th July 2012 =
Die Herausforderung des Objekts: 33. Internationaler Kunsthistoriker-Kongress/ CIHA 2012,
Nürnberg. Germanisches Nationalmuseum. Nuremberg: Verlag des Germanischen Nationalmuseums,

2013, 474-475. 978-3-936688-64-1.

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma.”Emili Blanch i Roig. Un arquitecto catalán en México”. MURIÀ,
José M.; PEREGRINA, Angélica; VELÁZQUEZ, Francisco (coords), Huellas de catalanes en México.
México D.F. (México), Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2013, pp. 251-265. ISBN: 978607-484-450-4.
NADAL FARRERAS, Joaquim. La Guerra de Successió d'Espanya (1700-1715). Un estat de la qüestió
des de Catalunya a Indice Histórico Español, 126, 2013, p. 83-135.
SERVITJA TORMO, Lada. “When the Museum Design Presents th Objects out of Context”, Großmann,
Georg Ulrich; Krutisch, Petra (ed). The challenge of the object: 33rd congress of the International

Committee of the History of Art, Nuremberg, 15th - 20th July 2012 = Die Herausforderung des
Objekts: 33. Internationaler Kunsthistoriker-Kongress/ CIHA 2012, Nürnberg. Germanisches
Nationalmuseum. Nuremberg: Verlag des Germanischen Nationalmuseums, 2013, 404-405. 978-3936688-64-1

VACKIMES, Sophia Carmen. “Catalan high-end restaurants and national heritage” a Catalan Journal of

Communication & Cultural Studies, vol.5, núm. 2, 271-284. ISSN 1757-1898.

VACKIMES, Sophia Carmen. Exhibiting the Human/Exhibiting the Cyborg: “Who Am I?” Exponiendo lo
humano / exponiendo lo ciborg: "Who Am I?". Tecknokultura. Vol.10, Núm.2, 399-414, 2013.

COMUNICACIONS PRESENTADES A CONGRESSOS, SEMINARIS I REUNIONS
CIENTÍFIQUES
ALCALDE, Gabriel. Participació a la taula rodona “El patrimonio cultural en la era digital: nueva línea
de investigación o yacimiento de empleo”, dins la Jornada de Tecnología y Patrimonio Cultural,
Sociedad Española de Arqueologia Virtual, Universitat Autònoma de Barcelona. 28 de gener.
ALCALDE, Gabriel; BORREL, Ferran; OLIVA, Mònica; ROVIRA, Carme; SAÑA, Maria i VICENTE, Oriol.
Pòster “Early Gold remains in the Northeast of the Iberian Peninsula”, al congrés Metalle der Macht.
Frües Gold und Silver, Landesmuseum für Vorgescichte, Halle (Alemanya), 17-19 d’octubre.
ALCALDE, Gabriel i BURCH, Josep. Ponència “Los usos del patrimonio arqueológico en el destino
turístico Costa Brava. Conceptualizaciones, cambios y evoluciones” al Seminari Internacional Ocio y
Arqueología: hacia una historia del turismo arqueológico, Barcelona, ICREA, Universitat de Barcelona,
Institució Milà i Fontanals del CSIC, 28 de febrer.
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CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “How can coastal communities and artisanal fishermen benefit from their
own intangible maritime heritage? Some examples from Catalonia”. Cultural values and tourism
development in rural areas, Heraklion Chamber of Commerce and Industry, Heraklion (Creta), Grècia,
17-18 d’octubre de 2013.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “Seafarers’s struggle for survival, between natural and social injustices. A
lesser known maritime intangible heritage”, Sharing Cultures 2013, 3rd. International Conference on
Intangible Heritage. Green Lines Institute. Aveiro (Portugal), 24-26 de juliol de 2013.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “¿Un puerto de pesca sin pescadores? La patrimonialización del pasado
marítimo y la construcción del puerto de Arenys de Mar (Barcelona), 1911-1961”. XV Jornadas
Internacionales de Patrimonio Industrial, INCUNA, Gijón, 25-28 de setembre de 2013.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “Las recreaciones patrimoniales”. VII Jornadas de antropología marítima.
V Congreso Internacional de la Asociación de Museos y Centros de Patrimonio Cultural Marítimo.
“Sociedades y Culturas Marítimas y Patrimonio Portuario”. Bilbao, 21-22 novembre 2013.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “Las representaciones de género en tres museos marítimos de la Costa
Brava”. VII Jornadas de antropología marítima. V Congreso Internacional de la Asociación de Museos
y Centros de Patrimonio Cultural Marítimo. “Sociedades y Culturas Marítimas y Patrimonio Portuario”.
Bilbao, 21-22 novembre 2013.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. “La memòria del món pesquer”. III Jornada de Museus Marítims de la
Costa Catalana: La memòria oral: Estat de la qüestió. L’Escala, 27 de novembre de 2013.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Josep Corredor i Emili Blanch a Montpeller” a Simposi
Internacional Josep Maria Corredor, organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament

Contemporani, el Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona, Escola
Municipal d'Humanitats de l'Ajuntament de Girona. Girona, 14 i 15 de febrer de 2013.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Emili Blanch Roig, arquitecte racionalista: resistència i
compromís” a Simposi internacional La modernitat cauta. 1942-1963. Resistència, resignació,
restauració, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 5-7 de juny de 2013.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “El Mercado Municipal de Girona. Modernidad y retracción.
Memoria y olvido” a El patrimonio industrial en el contexto histórico del franquismo 1939-1975.

Territorios, arquitecturas, obras públicas, empresas, sindicatos y vida obrera. IV congreso para la
conservación del patrimonio industrial y de la obra pública en España, organiza Comité internacional
para la conservación del patrimonio industrial (TICCIH España). Madrid, 12-15 de juny de 2013.

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Protecció versus destrucció: l’actuació de la Comissió del
Patrimoni Artístic i Arqueològic a Girona (juliol 1936 – febrer 1938) a Art en perill: detrucció i
salvaguarda d’un patrimoni artístic. II Jornades d’Història de l’Art a Catalunya. Universitat de Girona i
Universitat Autònoma de Barcelona, Girona, 25-26 de juny de 2013.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “El arquitecto Blanch i Roig” a Segundo Seminario Internacional.
Presencia catalana en México. Universidad de Guadalajara, Colegio de Jalisco e Instituto Nacional de

Antropología e Historia. Guadalajara (Jalisco, México), 5 i 6 de setembre de 2013.

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “El arquitecto Blanch i Roig” a México y los exiliados catalanes.
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e
Instituto Nacional de Antropología e Historia Michoacán-Jalisco. Morelia (Michoacan, México), 9 de
setembre de 2013.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Usos museísticos para cuatro faros catalanes” a XV Jornadas
Internacionales del patrimonio industrial: Patrimonio Marítimo, Fluvial y Pesquero. Identidad,
transporte, turismo, paisajes y sostenibilidad. INCUNA, Gijón, 25-28 de septiembre de 2013.
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DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. “Arquitectura militar moderna a la Catalunya nordoriental:
patrimonialització i usos” a Primeres Jornades Patrimoni defensiu d’època moderna. Organitza:
Consorci Castell Sant Ferran Figueres – Universitat de Barcelona – Ajuntament de Figueres –
Generalitat de Catalunya – Gobierno de España.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. "El difícil retorn. El cas dels arquitectes catalans depurats". VIII
Trobada Internacional d'Investigadors del Franquisme. CEFID-UAB. Barcelona, 21-22 novembre 2013.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. "La patrimonialización de la arquitectura marítima". VII Jornadas
de antropología marítima. V Congreso Internacional de la Asociación de Museos y Centros de
Patrimonio Cultural Marítimo. “Sociedades y Culturas Marítimas y Patrimonio Portuario”. Bilbao, 21-22
novembre 2013.
NADAL FARRERAS, Joaquim. Ponència: "Cultura i Urbanisme: recuperar el centre històric. Girona, un
estudi de cas". Trobada de les Egipcíaques “Centres històrics: el valor del context”, organitzada per la
UB.

ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS, REUNIONS I SEMINARIS
BURCH, J. Assistència a X Jornades sobre el Món Rural d’època romana. Els enterraments i les
necròpolis rurals d’època romana, celebrades a Banyoles el 14 i el 15 de novembre de 2013.
Organitzades per la Universitat de Girona, Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l’Estany, UMR
Lattes-Montpellier, Universitè de Pau et des Pays de l’Adour.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. Assistència a la XII Trobada d’Etnologia Marítima, organitzada pel Museu
Marítim de Barcelona. Barcelona, 13 de juny de 2013.
CARBONELL CAMÓS, Eliseu. Assistència a la I Jornada Tècnica sobre Pescaturisme i Turisme pesquer
a Palamós, organitza Càtedra d’Estudis Marítims de la Universitat de Girona. Palamós, 9 de novembre
de 2013.
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. Assistència a les jornades “Interacció. El valor públic de la
Cultura”, organitzades pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona.

Barcelona, 8-10 de maig de 2013.

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. Assistència a la I Jornada d’estudi sobre el Noucentisme. Art,
literatura i arquitectura a l’entorn d’Athenea, organitzada per la Càtedra d’Art i Cultura
Contemporànies de la UdG i la Fundació Rafael Masó. Girona, 28 de novembre.

INVESTIGADORES VISITANTS
Estada de la investigadora Lynda Aoudia Benali, professora del Département d’Architecture de la
Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou d’Algèria, per tal d’ampliar bibliografia en la realització del
doctorat “L’évaluation systémique des dynamiques économiques et socioculturelles engendrées par
les projets de valorisation et de présentation des sites archéologiques”, del 9 al 20 de desembre.
Estada de la investigadora Cornelia Ann Kammerer, professora a la Heller School for Social Policy and
Management, a la Brandeis University de Massachusetts, USA. Ha realitzat treball de camp a Tailàndia
i els Estats Units en l’àmbit de l’antropologia del parentiu i l’antropologia de la salut. Actualment
s’interessa en l’estudi de la cultura popular. En el marc de la seva estada a l’ICRPC, la Dra. Kammerer
ha iniciat un treball de camp sobre la cultura i les tradició gegantera a Catalunya. Del 30 de maig al
30 de novembre.
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DOCÈNCIA EN PROGRAMES DE MÀSTER I POSTGRAU
Gabriel Alcalde imparteix docència de l’assignatura “Bases ideològiques en la gestió del patrimoni
cultural”, al màster La Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local, Universitat de Girona. Curs
2012-2013.
Gabriel Alcalde imparteix docència de l’assignatura “Gestió turística del patrimoni i llocs patrimoni de
la Humanitat”, al Màster de Turisme Cultural, Universitat de Girona. Cursos 2012-2013 i 2013-2014.
Josep Burch imparteix els cursos “Models d’organització i gestió del patrimoni cultural en l’àmbit local”
i “Mètodes de recerca en patrimoni cultural”. Màster: La Gestió del Patrimoni Cultural en l’àmbit local.
Universitat de Girona.
Josep Burch imparteix el curs “Disciplines Arqueològiques”. Màster: La Gestió del Patrimoni Cultural
en l’àmbit local. Universitat de Girona.
Eliseu Carbonell imparteix el curs “Stratégies de légitimation social et défense de la pêche artisanale
en Catalogne à travers le patrimoine maritime”. Seminari: “Étude des sociétés côtières. Des
communautés de pêcheurs à la gouvernance de l’espace côtier: regards critiques”. Màster:
“Evolution, Patrimoine Naturel et Sociétés”. Muséum National d’histoire naturelle de Paris. Paris, 5
d’abril de 2013.
DIRECCIÓ DE TREBALLS FINALS DE MÀSTER
Curs 2012-2013, Gabriel Alcalde i Xavier Aquilué, direcció del treball final de màster de Pol Carreras,
El vi a l’Empordà. De l’antiga Emporion als cellers actuals. Projecte d’exposició temporal, Màster en
gestió del Patrimoni Cultural en l’àmbit local, febrer 2013.
Curs 2012-2013, Josep Burch, direcció del treball final de màster de Ariane Roure, Plan de gestión del
futuro centro de arte de pintura catalana Carmen Thyssen-Bornemisza en Sant Feliu de Guíxols.
Màster en gestió del Patrimoni Cultural en l’àmbit local. Setembre 2013.
Curs 2012-2013, Eliseu Carbonell, direcció del treball final de màster de Marc Sahún Abizanda: Música

popular i discurs de resistència. Una aproximació al fenomen de Les Músiques bastardes a la ciutat de
Barcelona. Màster en comunicació i estudis culturals, Universitat de Girona. Octubre de 2013.

Curs 2012-2013, Assumpta Roig i Gemma Domènech, direcció del treball final de màster d’Alba
Fernàndez Martínez, Ruta ciclo-turística per la perifèria urbana de Figueres. Proposta per a la
valorització del patrimoni rural figuerenc. Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local.
Universitat de Girona. setembre 2013.
Curs 2012-2013, Assumpta Roig i Gemma Domènech, direcció del treball final de màster de Cristina
Girbal Baig, Fons Sanllehí-Fages: Recuperació i posada en valor d’un patrimoni fílmic. Màster en
Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local. Universitat de Girona. setembre 2013.

COMISSIONS DE TESIS DOCTORALS
Josep Burch, secretari del tribunal de la tesis doctoral de Federica Mancini, Hacia una museología
participativa. Análisis de experiencias participativas basadas en la TIC aplicadas a los museos. Dirigida
per Cèsar Carreras. Universitat Oberta de Catalunya. Data de defensa: 1 de juliol de 2013.
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Josep Burch, secretari del tribunal de la tesis doctoral de Lluís Palahí Grimal, El suburbium de
Gerunda. Evolució histórica del pla de Girona en época romana. Dirigida per Josep Ma. Nolla Brufau.
Universitat de Girona. Data de defensa: 11 de novembre de 2013.

PARTICIPACIÓ EN CURSOS, SEMINARIS, TAULES RODONES O PRESENTACIONS DE
LLIBRES
Gabriel Alcalde, ponència “El recurs social”, a les Jornades Tècniques: recursos per als museus i el
patrimoni en la nova economia, Palafrugell, Museu del Suro, 13 i 14 de febrer.
Gabriel Alcalde, participació en la presentació llibre Emili Blanch Roig. Arquitectura, Patrimoni,
Compromís. Girona, Ajuntament de Girona, 19 de març
Gabriel Alcalde, participació en la presentació del llibre La patrimonialització de la cultura marítima,
Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 20 de març.
Gabriel Alcalde, participa en el HUB Turisme Cultural del Campus Euromediterrani del Turisme i
l’Aigua de la Universitat de Girona. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, 26 d’abril.
Eliseu Carbonell, presentació del llibre de Jaume Rodríguez Siruñach (2013) L’últim temporal.
Barcelona: La Mansarda. Lloc: Centre cívic Ca L’Arturo, Sant Pol de Mar. Organitza: Editorial La
Mansarda i Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Joaquim Nadal. Taula rodona «Polítiques culturals» en el marc del III Fòrum del Patrimoni Literari.
Participants: Marta Clari, ICUB, Ajuntament de Barcelona; Antoni Solà, Diputació de Girona; Joaquim
Nadal, ICRPC. Moderadora: Mariàngela Vilallonga, UdG, IEC. 19 de desembre de 2013.
Joaquim Nadal. Presentació de la publicació “Catalans a Grècia”, d’Eusebi Ayensa. A l’acte van
participar, Carles Puigdemont, alcalde de Girona; Joaquim Nadal, director de l’ICRPC i professor de la
Universitat de Girona; Jaume Sobrequés, president de la Societat Catalana d’Estudis Històrics i l’autor
de la publicació Eusebi Ayensa. Organitzat per l’Ajuntament de Girona i l’Editorial Base. 2 de
desembre de 2013.
Joaquim Nadal. Participació en la presentació del llibre "Capitells. Monestir de Sant Daniel", amb
fotografies de Jordi S. Carrera i textos de Joaquim Nadal, director de l’ICRPC. L’acte de presentació
va ser conduit per Joan Boadas, cap del Servei de Gestió Documental i Publicacions de l’Ajuntament
de Girona. 18 de desembre de 2013.
Joaquim Nadal. Presentació de la Conferència: Cultura i ciutat: acupuntures, a càrrec del professor
George Yúdice, doctor en literatura i professor de les Universitats de Nova York i de Miami. L’acte de
presentació va ser conduit per per Xavier Antich i Joaquim Nadal. Organitzat per La Fundació La
Ciutat Invisible. 13 de desembre de 2013.

PUBLICACIONS DE L’ICRPC
MORRIS, B. Reflexions sobre antropologia i anarquisme. Reflections on Anthropology and Anarchism.
Conferències 5, Girona, Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.
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COL·LABORACIONS AMB ALTRES ORGANITZACIONS
Gabriel Alcalde (ICRPC-UdG), membre de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya.
Gabriel Alcalde, membre del consell de redacció de Mnemòsine. Revista Catalana de Museologia,
editada per l’Associació de Museòlegs de Catalunya.
Gabriel Alcalde, membre del Comitè científic del Congrés “Museos y espacios patrimoniales:
conociendo a los públicos, organitzat per la Universidad del País Vasco, Donostia, 17 i 18 d’octubre.
Gabriel Alcalde, membre del Comitè de direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona.
Gabriel Alcalde, membre de la comissió acadèmica del Doctorat de Ciències Humanes, del Patrimoni i
de la Cultura de la Universitat de Girona.
Gabriel Alcalde i Josep Burch formen part del Collegio Docenti del doctorat Recupero dei Contesti
Antichi e Processi Innovativi dell'Architettura, de la Università degli Studi di Palermo.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Adhesió al conveni de col·laboració i mutu recolzament entre el Museu Marítim de Barcelona i la
Facultat d’Empresarials de la Universidad de Mondragón per promoure un Curs Avançat de Turisme
Marítim de IV generació (CATM) i altres accions d’interès mutu.
Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Catalunya-La Pedrera i entre l’ICAC, l’IPHES i l’ICRPC
en el Programa Bojos per l’Arqueologia 2014.
Conveni marc de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” per afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter cultural i social que l’ICRPC duu a terme.
Conveni de col·laboració científica amb el Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra per l’elaboració
dels textos de la publicació sobre el patrimoni artístic d’època moderna a Andorra (segles XVI, XVII i
XVIII).
Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Rafael Masó en la recerca i difusió entorn del
Noucentisme i altres temes d’Història de l’Art i del patrimoni cultural català que puguin ser d’interès
comú.

SOCIALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT
Gabriel Alcalde, xerrada “Un museu en un camp de refugiats. El Museu del Poble Sahrauí”, Olot, Aules
de Difusió Cultural de la Garrotxa, 9 de gener.
Gabriel Alcalde, participa amb la xerrada “Els museus com a eina educativa” a les II Jornades
Formatives: Una comarca de museus, Figueres, Servei Educatiu de l’Alt Empordà, 16 de gener.
Josep Burch, “La protohistòria a Catalunya: els ibers”. Cicle de conferències sobre la història de
Catalunya, Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 18 de gener.
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2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1. Imatge fidel


Els Comptes Anuals de l'exercici 2013 adjunts han estat formulats pel Patronat de l’entitat a
partir dels registres comptables d’aquesta a 31 de desembre de 2013 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.



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. 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.

2.4. Agrupació de partides.
No ha estat necessària la realització d’agrupacions de partides per mostrar la imatge fidel en els
presents comptes anuals.
2.5. Elements recollits en diverses partides.
No ha estat necessària la comptabilització d’elements recollits en diverses partides.
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2.6. 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.
2.7. Correcció d’errors.
En el present exercici no ha estat necessària la correcció d’errors procedents d’exercicis anteriors.

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 2013

Excedent de l'exercici

-35.199,51

TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ

-35.199,51

APLICACIÓ A

Exercici 2013

Romanent
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT
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Exercici 2012
-60.954,05
-60.954,05
Exercici 2012

-35.199,51

-60.954,05

-35.199,51

-60.954,05
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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.

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.
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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.
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.
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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.



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.
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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.



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.
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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.
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.
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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.

4.14. Transaccions entre parts vinculades.
L’Entitat no ha realitzat en l’exercici operacions amb altres entitats del grup o vinculades.

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.
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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 2012

63.063,37

63.063,37

B) VALOR DE COST FINAL 2012

63.063,37

63.063,37

C) VALOR DE COST INICI 2013

63.063,37

63.063,37

D) VALOR DE COST FINAL 2013

63.063,37

63.063,37

-22.928,54

-22.928,54

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2012
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

-6.930,24

-6.930,24

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2012

-29.858,78

-29.858,78

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2013

-29.858,78

-29.858,78

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2013
IMMOBILITZAT MATERIAL NET, SALDO FINAL 2013

-6.681,49

-6.681,49

-36.540,27

-36.540,27

26.523,10

26.523,10

5.2) No existeixen elements d’immobilitzat material totalment amortitzats.
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.
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.
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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 2012

26.281,79

26.281,79

B) SALDO FINAL BRUT 2012

26.281,79

26.281,79

C) SALDO INICIAL BRUT 2013

26.281,79

26.281,79

D) SALDO FINAL BRUT 2013

26.281,79

26.281,79

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2012

-15.997,30

-15.997,30

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici (nota nº 13)

-5.640,03

-5.640,03

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2012

-21.637,33

-21.637,33

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2013

-21.637,33

-21.637,33

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici (nota nº 13)

-4.559,39

-4.559,39

-26.196,72

-26.196,72

85,07

85,07

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2013
VALOR NET DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE FINAL 2013

8.2) No existeixen aplicacions informàtiques totalment amortitzades.
8.3) Els coeficients i mètodes d’amortització utilitzats per l’Entitat per cada tipus d’element són els
següents:
% amortització
Aplicacions informàtiques

25,00%

8.4) No existeixen canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als costos estimats de
desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització.
8.5) No s’han realitzat correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa.
8.6) No existeixen compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els
compromisos ferms de venta.
8.7) No existeixen circumstàncies de caràcter substantiu que afectin als béns de l’immobilitzat
intangible.
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8.8) 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
Objecte del contracte:

Lloguer desptaxos nº P1-C7 i P1-C12 + serveis

Data de venciment:

31/12/2015

Periodicitat de pagament:

Mensual

Quota a pagar:

2.256,66

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 llarg termini
La Fundació no té actius financers a llarg termini a 31 de desembre de 2013.
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Actius financers a curt termini
El detall és el següent:
9.2) Informació referent el balanç

Exercici 2013

Exercici 2012

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

Exercici 2013

Exercici 2012

TOTAL

TOTAL

Préstecs i partides a cobrar

20.000,00

20.000,00

20.000,00

- Imposicions a termini

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

17.999,01

18.209,04

17.999,01

18.209,04

285,08

0,00

285,08

0,00

Clients comercials
Altres deutors
Efectiu i altres líquids equivalents

20.000,00

27.279,74

22.255,90

27.279,74

22.255,90

TOTAL C/T (ACTIU B.III+B.IV+B.V+B.VII-B.III.5-B.III.6-B.III.7-B.IV.1)

65.563,83

60.464,94

65.563,83

60.464,94

TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS D'ACTIU

65.563,83

60.464,94

65.563,83

60.464,94

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.

10.5) Efectiu i altres actius líquids equivalents
El detall és el següent:
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Efectiu amb euros
Comptes corrents bancaris amb euros
TOTAL

31/12/2013
117,68
27.162,06
27.279,74

32

31/12/2012
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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 2013.
Passius financers a curt termini.
El detall és el següent:
9.2) Informació referent el balanç
a2) Passius financers a curt termini

Exercici 2013

Exercici 2012

Crèdits,
Crèdits,
Derivats i altres Derivats i altres

Creditors

Exercici 2013

Exercici 2012

TOTAL

TOTAL

128.769,31

99.210,24

128.769,31

99.210,24

TOTAL C/T (PASSIU C.III+C.IV+C.V-C.V.5-C.V.6)

128.769,31

99.210,24

128.769,31

99.210,24

TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS DE PASSIU

128.769,31

99.210,24

128.769,31

99.210,24

12. FONS PROPIS

12.1) Moviments de l’exercici
Saldo a
31/12/2012
Fons Dotacionals o Fons Socials
Fons Especials
Reserves
Romanent
(Excedents negatius d'exercicis anteriors)
Excedent de l'exercici
Aportacions per a compensar pèrdues
TOTAL

30.700,00
0,00
0,00
107.113,19
0,00
-60.954,05
0,00
76.859,14
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Altes
0,00
0,00
0,00
-60.954,05
0,00
-35.199,51
0,00
-96.153,56

Baixes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.954,05
0,00
60.954,05

Saldo a
31/12/2013
30.700,00
0,00
0,00
46.159,14
0,00
-35.199,51
0,00
41.659,63
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13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

13.1) Subvencions i donacions de capital
Detall:
Concepte

Béns finançats

Generalitat de Catalunya

Saldo a 31/12/2013

Immobilitzat Material

50.000,00

TOTAL

50.000,00

Traspassat a resultats fins a 31/12/2011

-23.510,36

Traspassat a resultats 20012

-6.250,00

Traspassat a resultats 20013

-6.250,00

Valor net a 31/12/2013

13.989,64

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 2013 a
l'explotació, les podem classificar en:

Import concedit per
l'exercici 2013

Entitat subvencionadora
Generalitat de Catalunya. Departament de cultura i mitjans de comunicació
Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i coneixement
Obra social La Caixa (2013)

Pendent de
cobrament
31/12/2013

67.392,00

5.616,00

163.497,33

71.530,66

7.000,00

0,00

600,00

600,00

Construccions Rubau, S.A.

4.000,00

4.000,00

Fundació Catalunya-La Pedrera

1.350,00

0,00

243.839,33

81.746,66

Fundació Girona: universitat i futur

TOTAL

El total de subvencions a l’explotació concedides durant l’exercici 2013 ascendeix a 243.839,33 euros,
dels quals resten pendents de cobrament a data 31 de desembre de 2013 la quantitat de 81.746,66
euros.
Per altra banda, del total de subvencions concedides durant l’exercici 2012 i anteriors, s’imputa a
resultat de l’exercici 2013 un import total de 12.100,00 euros segons el següent detall:
Import concedit
durant l'exercici
2012 i anteriors

Entitat subvencionadora
Ajuntament de Girona (2012)

Import concedit
per l'exercici
2013

Pendent de
cobrament
31/12/2013

1.200,00

0,00

1.200,00

Diputació de Girona (2012)

18.000,00

0,00

9.000,00

Ministerio de Ciencia e Innovación (2010)
Generalitat de Catalunya. Departament d'interior, relacions
institucionals i participació (2010)
TOTAL

36.300,00

12.100,00

0,00

3.582,20

0,00

1.074,76

59.082,20

12.100,00

11.274,76
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El “Ministerio de Ciencia e Innovación”, segons resolució de subvenció de l’exercici 2010, atorga
36.300,00 distribuïts en els exercicis 2011 (18.150,00 euros), 2012 (9.801,00 euros) i 2013 (8.349,00
euros) pel projecte “Patrimoni etnològic, societat i cultura marítima”, amb un període d’execució del
projecte de 01/01/2011 a 31/12/2013. Es comptabilitza com a ingrés de l’exercici 12.100,00 euros.

14.-SITUACIÓ FISCAL
Des de l'exercici de 2006 la Fundació té concedits, per l'Agència Tributaria, els beneficis fiscals de la
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.

15.- INGRESSOS I DESPESES

15.1) Detall de les despeses de l’activitat
Despeses de l'entitat

Exercici 2013

Exercici 2012

16.1) Despeses per col.lab. del càrrec de membre de l'òrgan de govern

0,00

0,00

16.2.a) Ajuts concedits

0,00

0,00

16.2.b) Aprovisionaments

0,00

0,00

16.2.c) Càrregues socials:

-31.106,60

-55.076,92

Seguretat Social a càrrec de l’empresa
16.2.d) Serveis exteriors i tributs
Despeses de recerca i desenvolupament de l'exercici
Lloguers i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurança
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques

-31.106,60

-55.076,92

-139.217,81
0,00
-27.873,17

-164.784,69
0,00
-26.881,61

-218,50

-1.667,60

-9.408,43

-10.229,44

-194,61

-88,56

-1.270,45

-1.317,15

-183,92

-254,95

0,00

-345,00

Subministres

-5.624,98

-4.817,86

Altres serveis

-94.385,45

-116.968,27

-58,30

-2.214,25

Tributs

15.2) Detall dels ingressos de l’activitat
Altres Ingressos de l'activitat

Exercici 2013

Exercici 2012

0,00

0,00

28.088,94

38.177,54

16.5.a.3) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

0,00

0,00

16.5.a.4) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions

0,00

0,00

16.5.a.1) Vendes
16.5.a.2) Prestacions de serveis
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15.3) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades:
No existeixen transaccions efectuades amb entitats del grup i associades.

16.- PROVISIONS i CONTINGÈNCIES.

No existeixen contingències a data de tancament de l’exercici.

17.- APLICACIÓ
ESTATUTÀRIES

D’ELEMENTS

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

FINALITATS

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
Subvencions
Prestació de serveis
Ingressos financers
TOTAL INGRESSOS BRUTS
Sous i salaris
Càrregues socials
Serveis exteriors
Amortització de l'immobilitzat
Despeses financeres
Tributs
TOTAL DESPESES NECESSÀRIES
TOTAL INGRESSOS NETS
Sous i salaris
Càrregues socials
Serveis exteriors
Treballs realitzats per altres empreses
TOTAL DESPESES D'APLICACIÓ
70% TOTAL INGRESSOS NETS

Exercici 2012
262.189,33
28.088,94
450,00
290.728,27
-43.496,64
-12.702,48
-44.774,06
-11.240,88
0,00
-58,30
-112.272,36
178.455,91
-100.865,85
-18.404,12
-94.385,45
0,00
-213.655,42
124.919,14

PLA DE DESTINACIÓ DE LA DIFERÈNCIA

-88.736,28

Les despeses d’aplicació a la finalitat durant l’exercici 2013 superen el 70% dels ingressos nets
obtinguts en el mateix exercici.
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18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No existeixen 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

No existeixen operacions amb parts vinculades.

20.- ALTRA INFORMACIÓ.

20.1) Dades sobre el personal laboral:
Número mig de persones emprades en el curs de l’exercici, per categories

Exercici 2013 Exercici 2012

Alts directius
Resta de personal directiu
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i recolzament
Empleats de tipus administratiu
Comercials, venedors i similars
Resta de personal qualificat
Treballadors no qualificats

0,00
1,00
3,33
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,00
4,87
0,00
0,00
0,00
0,00

Total empleat mig

4,33

5,87

Total empleat mig fix

4,00

3,50

Total empleat mig no fix

0,33

2,37

Distribució del personal de la societat al terme de l’exercici, per categories i sexes
Homes
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00

Consellers
Alts directius (no consellers)
Resta de personal de direcció de les empreses
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i recolzament
Empleats de tipus administratiu
Comercials, venedors i similars
Resta de personal qualificat
Treballadors no qualificats
Total personal al final de l’exercici

Dones
Total 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
4,00

Exercici 2013

PROMIG DE TREBALLADORS

Homes
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00

Dones
Total 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00

Exercici 2012

Fixes

No fixes

Total

Fixes

No fixes

TOTAL

Dones

1,00

0,33

1,33

0,50

1,00

1,50

Homes

3,00

0,00

3,00

3,00

1,37

4,37

Total

4,00

0,33

4,33

3,50

2,37

5,87
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31/12/2013

EN ALTA A:

31/12/2012

Fixes

No fixes

Total

Fixes

No fixes

TOTAL

Dones

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

2,00

Homes

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

Total

4,00

0,00

4,00

4,00

1,00

5,00

20.2) Canvis en el Patronat:
Durant l’exercici 2013, han entrat a formar part del Patronat el Sr. Sergi Bonet Marull, ocupant el
càrrec de Vicepresident; i els Srs. Ramón Moreno Amich i Jordi Freixenet Bosch, ocupant cadascun
d’ells el càrrec de Vocal.
Per contra, s’han donat de baixa com a membres del Patronat la Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, com
a Vicepresidenta; i els Srs. Albert Bou Vilanova, Pere Condom Vilà i Joaquim Maria Puigvert Solà, com a
Vocals cadascun d’ells.

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 2013 es troben dins el termini legal
establert.
Per altra banda, existeixen 125.969,50 euros de saldos pendents de pagament al tancament de
l’exercici corresponents a diferents convenis de col·laboració amb la Universitat de Girona, que
estableixen uns terminis de pagament superiors a l’establert per la llei.
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21.- INFORMACIÓ SEGMENTADA
Les despeses i ingressos de l’Entitat durant l’exercici 2013 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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

31/12/2013

1. Ingressos per les activitats
b) Prestacions de serveis
e) Subvencions oficials a les activitats

Investigació
i recerca

284.028,27

284.028,27

28.088,94

28.088,94

255.939,33

255.939,33

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

0,00

0,00

7. Despeses de personal

-175.469,09

-175.469,09

a) Sous, salaris i assimilats

-144.362,49

-144.362,49

b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
Arrendaments i canons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes assegurances
Serveis bancaris

-31.106,60

-31.106,60

-139.217,81

-139.217,81

-139.159,51

-139.159,51

-27.873,17

-27.873,17

-218,50

-218,50

-9.408,43

-9.408,43

-194,61

-194,61

-1.270,45

-1.270,45

-183,92

-183,92

-5.624,98

-5.624,98

-94.385,45

-94.385,45

-58,30

-58,30

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

-11.240,88

-11.240,88

Subministraments
Altres serveis
b) Tributs

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

0,00

0,00

-35.649,51

-35.649,51

450,00

450,00

b) De valors negociables i altres instruments financers

450,00

450,00

b2) En tercers

450,00

450,00

15. Despeses financeres

0,00

0,00

16. Variació de valor raonable en inst. financers

0,00

0,00

17. Diferències de canvi

0,00

0,00

I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers

18. Deteriorament i resultat per alineació d'inst. financers
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI
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0,00

0,00

450,00

450,00

-35.199,51

-35.199,51

0,00

0,00

-35.199,51

-35.199,51

