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1-. Activitat de l’Entitat. 
 
La Fundació Carles Pi i Sunyer, d’estudis autonòmics i locals es va constituir com a tal el 29 d’abril de 
1986.   
 
El seu objecte és: 
 

- La promoció i el foment de l’estudi i investigació científica pel principi i dret a l’autonomia que 
les lleis vigents declaren i reconeixen a les nacionalitats, regions i entitats locals, i la concreció 
d’aquella problemàtica en les condicions globals de Catalunya des de les seves perspectives 
jurídiques, polítiques, econòmiques, socials i culturals. 

 
La Fundació no ha atorgat cap ajut durant l’exercici 2015.  
 
Els convenis de col· laboració vigents durant l’exercici 2015 que afecten a resultats són el següents: 
 

INSTITUCIÓ DATA CONCESIÓ OBJECTE DURADA FINS 
A  

IMPORT 
CONCEDIT 

Imputat a 
resultats 

2015 

Agencia Catalana 
de la Joventut 07/11/2014 Recollida de dades Jovent ut 01/09/2015 620,00 620,00 

Diputació de 
Barcelona 29/12/2014 Panel d’habitatge 31/12/2015 1 0.000,00 10.000,00 

Universitat de 
Lleida 12/01/2015 

Cessió dades panel 
2012/2014 31/12/2015 0,00 0,00 

Federació de 
Municipis de 
Catalunya  27/03/2015 

Elaboració de la memòria 
2015 31/12/2015 2.500,00 2.500,00 

Federació de 
Municipis de  
Catalunya 27/03/2015 Banc de bones pràctiques 31/12 /2015 17.200,00 17.200,00 

Generalitat de 
Catalunya 27/03/2015 Els serveis municipals 31/12/2 015 17.910,00 17.910,00 
Diputació de 
Barcelona; Institut 
de Ciències 
Polítiques; Institut 
de Govern i 
Polítiques 
Públiques de la 
UAB Desembre 2015 Concessió ajut a la recerca 21/12 /2016 3.700,00 3.700,00 

 
 
La Fundació Carles Pi i Sunyer al març del 2012 va signar un conveni de col· laboració amb la Fundació 
Bosch i Gimpera, consistent en l’assumpció per aquesta de la direcció acadèmica de l’activitat científica, 
d’estudi, recerca i promoció de coneixement sobre l’àmbit del govern local i les comunitats autònomes 
que li és pròpia a la Fundació Pi i Sunyer. Aquesta direcció acadèmica serà exercida pel Dr. Jaume Magre 
Ferran, professor titular de Ciència Política del departament de Dret Constitucional i Ciència Política de 
la Universitat de Barcelona. Aquest conveni té una vigència inicial de dos anys. Per aquest conveni de 
col· laboració la Fundació Pi i Sunyer transferirà a la Fundació Bosch i Gimpera la quantitat anual de 
18.000 euros. Aquest exercici 2015 s’han meritat 18.000€ (18.000 euros en 2014). 
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D’acord a l’objecte social, els beneficiaris de les activitats de l’Entitat és el públic en general sense 
discriminació entre homes i dones. 
 
La Fundació Carles Pi i Sunyer ha dut a terme totes les accions per promoure condicions d’igualtat entre 
homes i dones durant l’any 2015. 
 
Tots els ingressos s’han destinat als fins fundacionals. 
 
La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, a Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 
 
 
ACTIVITATS REALITZADES PER LA FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER DURANT L’ANY 2015 han 
estat les següents: 

A. estudis panel 2014 

a. Preparació i presentació de l'informe d'anàlisi elaborat per especialistes 

L'informe de l'especialista de cada política estudiada, té com a objectiu analitzar els 
resultats de Panel per detectar problemes, reptes i propostes que millorin les polítiques.  

� Gent Gran: Estudi elaborat per Leonardo Díaz 

� Educació: Estudi elaborat per Bernat Albaigés 

� Habitatge: Estudi elaborat per Albert Terrones i Gerard Serratusell 

� Participació Ciutadana: Estudi elaborat per Leonardo Díaz 

 
b. Llibre ‘Les Polítiques Públiques dels Municipis Catalans. Edició 2014’ 

Aquest llibre contindrà una recopilació dels estudis analítics elaborats per diferents 
especialistes en base a les dades dels panels estudiats al 2014.  

B. Estudis puntuals 
 

‘Estudis puntuals’ és un projecte que té com a objectiu conèixer l'estat de situació d'un tema 
específic en l'àmbit municipal, com ara l'impacte de la LRSAL en les polítiques municipals. El 
format és similar al dels panels però a diferència d'aquests els qüestionaris són més reduïts, de no 
més de cinc preguntes, i poden estar dirigits a tècnics i / o responsables polítics dels municipis. 

 
L'any 2015 s’han realitzat dos estudis puntuals. Els temes tractes fan referència a la  transparència 
al món local i la innovació en la gestió de les polítiques locals. El disseny, la implementació i els 
resultats d'aquest projecte es realitzarà amb un procediment similar als panels. 

C. Estudis pressupostaris 
 
La informació econòmica sobre ingressos i despeses de cada política pública és fonamental per a 
l'anàlisi comparativa de les polítiques municipals. No obstant això l'experiència del Panel ha 
demostrat la dificultat per obtenir informació econòmica comparable entre municipis amb 
casuístiques pressupostàries molt dispars. Per aquesta raó s'ha considerat fonamental aprofundir 
l'estudi sobre els pressupostos municipals consolidats i sistematitzar les assignacions pressupostàries 
específiques de cada política pública. Per realitzar aquest treball es consultarà a especialistes i tècnics 
de cada política. Els resultats a obtenir seran: 

c. Base de dades econòmiques: es sistematitzaran i incorporaran a la base de dades del 
Panel les dades econòmiques més rellevants de cada política; 
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d. Anàlisi pressupostari: estudis publicats com Breus del Panel sobre la distribució i 
evolució dels pressupostos municipals da cada política pública.  

 
 
2-. Base de presentació dels Comptes. 
 
La present memòria, que forma part integrant dels comptes anuals, així com el Balanç de Situació, el 
Compte de Resultats, l’Estat de Canvis del Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’efectiu han estat elaborats 
d’acord al Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat per el decret 125/2010 de 14 de setembre), pel 
qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
2.1-. Imatge fidel. 
 
Els comptes anuals adjunts s’han formulat a partir dels registres comptables de l’Entitat i s’han aplicat els 
principis de comptabilitat i les normes de valoració del Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat 
per el decret 125/2010 de 14 de setembre), per a reflectir en tot moment la imatge fidel del patrimoni, de 
la situació financera i dels resultats de la fundació, així com la veracitat dels fluxos incorporats en l’estat 
de fluxos d’efectiu. 
 
No existeixen raons excepcionals per les que per mostrar l’ imatge Fidel, no s’hagin aplicat disposicions 
legals en matèria comptable. 
 
Els Comptes Anuals adjunts es sotmetran a l’aprovació del Patronat de l’Entitat, es preveu que seran 
aprovats sense modificacions. 
 
 
2.2-. Principis Comptables no obligatoris aplicats. 
 
Han estat aplicats tots els principis comptables obligatoris establerts en el Decret 259/2008, de 23 de 
desembre (modificat per el decret 125/2010 de 14 de setembre), pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat 
de les fundacions.  
 
2.3-. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 
L’entitat ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’empresa en funcionament, sense que 
existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o 
passius en l’exercici següent. 
 
En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat estimacions realitzades per la Direcció de l’entitat per a 
quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en els 
mateixos. Bàsicament , aquestes estimacions es refereixen a  
 
     la vida útil dels actius materials, intangibles. 
 
És possible que, tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació 
disponible a la data de formulació d’aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, es produeixin 
esdeveniments en el futur que obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis, el que 
es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els corresponents comptes 
de pèrdues i guanys futurs. 
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2.4-. Comparació de la informació 
 
Es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de 
pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net , de l’estat de fluxos d’efectiu i de la memòria 
dels comptes anuals, a més de les xifres de l'exercici 2015, les corresponents a l'exercici anterior. 
 
Els comptes anuals de l’exercici anterior es van formular i aprovar d’acord als model abreujat de comptes 
anuals. La Direcció ha optat per presentar els seus comptes anuals de l’exercici 2015 d’acord al model 
normal.  Els estats financers de l’exercici 2014 adjunts incorporen determinades adaptacions y re 
classificacions amb respecte als aprovats, amb l’objecte de millorar la seva presentació y comparació de 
saldos, no havent alterat ni el patrimoni de l’Entitat a 31 de desembre de 2014 ni als resultats de l’exercici 
2014. 
 
 
2.5-. Agrupació de partides. 
 
No s’han agrupat partides del balanç ni del compte de resultats. 
 
2.6-. Elements recollits en diverses partides. 
 
No hi ha cap element patrimonial que estigui registrat en dos o més partides. 
 
2.7-. Canvis en Criteris Comptables. 
 
No s’han fet més ajustaments que els necessaris per fer l’adaptació al nou Pla General Comptable. 
 
2.8-. Correcció d’errors. 
 
No s’ha tingut que fer cap mena de correcció d’errors. 
 

 
2.9-. Importància relativa 
 
En determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents partides dels estats 
financers o altres assumptes, la Societat, d'acord amb el Marc Conceptual del Pla General de 
Comptabilitat, ha tingut en compte la importància relativa en relació amb els comptes anuals de l'exercici 
2015. 
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3-. Aplicació de resultats. 
 
Els resultats obtinguts durant l'exercici 2015 són positius per import de 31.285,62 euros i s’aplicaran a 
compensar pèrdues d’exercicis anteriors. La totalitat dels Ingressos de la Fundació han estat destinats a 
fins fundacional. 
 
 

Bases de repartiment Exercici 2015  

Excedent de l'exercici 
 

 
31.285,62 

 

 Total base de repartiment = Total distribució 31.285,62 

Distribució a Exercici 2015 
Fons dotacionals  
Fons especials  
Romanent        
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 
Excedents negatius pendents de compensar 

31.285,62 

 
 Total distribució = Total base de repartiment  31.285,62 

 
 
Els resultats obtinguts durant l’exercici 2014 van ser positius per import de 16.668,13 euros. La totalitat 
dels Ingressos de la Fundació van estar destinats a fins fundacional. 
 
 

Bases de repartiment Exercici 201 4 

Excedent de l'exercici 
 

 
16.668,13 

 

 Total base de repartiment = Total distribució 16.668,13 

Distribució a Exercici 2014  
Fons dotacionals  
Fons especials  
Romanent        
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 
 Excedents negatius pendents de compensar 

16.668,13 

 
 Total distribució = Total base de repartiment  16.668,13 

 
 
 
 
4-. Normes de registre i  valoració. 
 
Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l'elaboració dels seus comptes anuals, 
d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents: 
 
Immobilitat Intangible. 
 
L’immobilitzat intangible que figura a l’actiu de la Fundació està valorat pel seu preu d’adquisició, 
d’acord amb la norma de valoració número 5 del  Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat per el 
Decret 125/2010 de 14 de setembre). L’amortització anual que s'aplica és lineal, d’acord a la vida útil 
estimada del elements, sent el percentatge d’amortització utilitzat del 33%. 
 
No s’han aplicat correccions valoratives per deteriorament. 
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No hi han béns cedits en ús gratuïtament que figuren a l’actiu de la Fundació. 
 
No hi ha bens amb vida útil indefinida. 
 
Béns Integrants del Patrimoni històric i cultural. 
 
La Fundació no té en el seu immobilitzat cap inversió de béns integrants del Patrimoni històric i cultural. 
 
Immobilitzat Material. 
 
L’immobilitzat material que figura a l’actiu de la Fundació està valorat pel seu preu d’adquisició, d’acord 
amb la norma de valoració número 2 del  Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat per el Decret 
125/2010 de 14 de setembre). L’amortització anual que s'aplica és lineal, d’acord a la seva vida útil 
estimada. 
 
Així mateix, no forma part del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial del valor actual de les 
obres de desmantellament o retirada, ni els costos de rehabilitació del lloc on està instal· lat.  
 
No formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament dels projectes 
d'instal· lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu 
per al seu ús.  
 
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del bé 
exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida 
útil. 
 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint el 
principi de l'import, com cost de l'exercici  en què s'incorren. 
 
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys el seu 
valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions 
tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització. 
 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en el 
compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels 
anys de vida útil estimada, com terme mitjà, dels diferents elements: 
 

Mobiliari   10% 
Equips informàtics  25% 
Maquinària d’oficina  10% 

 
 
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada balanç.  
 
No s’han aplicat correccions valoratives per deteriorament. 
 
 
Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles 
 
Al tancament de cada exercici o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, l’entitat procedeix a 
estimar mitjançant el denominat ¨test de deteriorament la possible existència de pèrdues de valor que 
redueixin el valor recuperable d’aquests actius a un import inferior al del seu valor en libres. 
 
L´import recuperable es determina com el major import entre el valor raonable menys els costos de venda 
i el seu valor en ús. 
 
El procediment implantat per la Direcció de l’entitat per la realització d’aquest test és el següent: els 
valors recuperable es calculen per a cada unitat generadora d’efectiu, si bé en el cas d’immobilitzacions 
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materials, sempre que sigui possible, els càlculs de deteriorament s’efectuen element a element, de forma 
individualitzada. 
 
Inversions Immobiliàries. 
  
La Fundació classifica com a inversions immobiliàries aquells actius no corrents que son immobles i que 
es tinguin per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, en comptes de pel seu ús en la producció o 
subministrament de bens o serveis, o bé per fins administratius, o la seva venda en el curs ordinari de les 
operacions. 
 
Per la valoració de les inversions immobiliàries s’utilitza els criteris de l’immobilitzat material pels 
terrenys i construccions, que són els següents: 
 

- Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d’adquisició més les depeses de condicionament, 
com tancaments, moviment de terres, obres de sanejament i drenatge, els d’enderrocament de 
construccions quan sigui necessari per poder efectuar obres de nova planta, les despeses 
d’inspecció i aixecament de plànols quan s’efectuïn amb caràcter previ a la seva adquisició, així 
como l’estimació inicial del valor actual de les obligacions presentes derivades dels costos de 
rehabilitació del solar. 

- Las construccions es valoren pel seu preu d’adquisició o cost de producció. 
 
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada balanç.  
 
No s’han aplicat correccions valoratives per deteriorament. 
 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint el 
principi de l'import, com cost de l'exercici  en què s'incorren. 
 
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del bé 
exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida 
útil. 
 
No formen part de les inversions immobiliàries els costos financers corresponents al finançament dels 
projectes d'instal· lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació 
de l'actiu per al seu ús.  
 
Així mateix, no forma part del valor de les inversions immobiliàries, l’estimació inicial del valor actual de 
les obres de desmantellament o retirada, ni els costos de rehabilitació del lloc on està instal· lat.  
 
L’amortització dels elements de les inversions immobiliàries es realitzen, des del moment en el que estan 
disponibles per la seva posada en funcionament, de forma lineal durant la seva vida útil estimada 
considerant un valor residual nul, segons els següents percentatges anuals: 
 

 % 
Construccions 2 

 
 

  
Arrendaments. 
 
La Fundació no disposa d’elements d’immobilitzat, l’ús dels quals pugui ser considerat arrendament 
financer segons el que estableix la Norma de Registre i Valoració 9a del Decret 259/2008, de 23 de 
desembre (modificat per el Decret 125/2010 de 14 de setembre). 
 
En les operacions d’arrendament operatiu la propietat del bé arrendat i, substancialment, tots els riscos i 
avantatges que recauen sobre el bé, romanen en l'arrendador. 
 
Els ingressos derivats dels arrendaments operatius es registren, nets dels incentius concedits, en el compte 
de pèrdues i guanys quan es meriten. Es reconeixen com ingressos de forma lineal al llarg del termini 
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d'arrendament, tret que resulti més representativa una altra base sistemàtica de repartiment per reflectir 
més adequadament el patró temporal de consum dels beneficis derivats de l'ús de l'actiu arrendat. 
 
Els costos directes imputables al contracte s'inclouen com major valor de l'actiu arrendat i es reconeixen 
com despesa durant el termini del contracte, aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels 
ingressos de l'arrendament. 
 
Quan l’Entitat actua com arrendatari, les despeses de l'arrendament es carreguen linealment al compte de 
pèrdues i guanys en funció dels acords i de la vida del contracte. 
 
 
Permutes 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014 no s’ha realitzat cap tipus d’operació de permuta. 
 
Instruments financers. 
 
La norma de registre i valoració número 10 del Decret 259/2008, de 23 de desembre  (modificat per el 
Decret 125/2010 de 14 de setembre), estableix que la valoració, a data de tancament, dels actius financers 
mantinguts fins al venciment s’ha de fer pel seu cost amortitzat. No obstant, la Fundació ha deixat els 
dipòsits al valor d’imposició inicial ja que aquest no difereix significativament del seu cost amortitzat. 
 
Són considerats deutes/crèdits a curt termini els que tenen venciment inferior als dotze mesos, i 
deutes/crèdits a llarg termini els de venciment superior. 
 
Els interessos es comptabilitzen segons el principi de  la meritació. 
 

Actius financers 

Les diferents categories d’actius financers són les següents: 

a) Préstecs i partides a cobrar  

En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de 
serveis per operacions de tràfic de l'Entitat. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han 
originat en les operacions de tràfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, 
presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.  

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la 
transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat 
directament atribuïbles.  

Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i 
guanys els interessos reportats, aplicant el mètode del interès efectiu.  

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos 
contractuals.  

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament 
del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos 
d'efectiu recuperables.  

b) Inversions mantingudes fins el seu venciment   

La Societat no té actius que es puguin considerar com a inversions mantingudes fins el seu 
venciment. 
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c) Actius financers mantinguts per a negociar. 

En aquesta categoria s’inclouen els actius financers adquirits amb el propòsit de vendre’ls en el curt 
termini, o que formen part d’una cartera d’instruments financers identificada i gestionada 
conjuntament, o es tracti d’un instrument financer derivat, sempre que no sigui un instrument de 
cobertura. 

Es valora per valor raonable, es a dir, el preu de la transacció i els costos de la mateixa s’atribueixen 
directament al compte de pèrdues i guanys. Després del seu reconeixement inicial, els canvis que es 
produeixin en el valor raonable s’imputen en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici. 

 

d) Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats 

La Societat no té actius que es puguin considerar com a actius financers registrats a valor raonable 
amb canvis en resultats. 

 

e) Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades. 

Aquestes inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades es valoren 
inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció que li siguin directament atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost menys l'import 
acumulat de les correccions valoratives per deterioració. 

 

f) Actius financers disponibles per a la venda 

La Societat no té actius que es puguin considerar com a actius financers disponibles per a la venda. 

 

g) Derivats de cobertura 

La Societat no té actius que es puguin considerar com a actius derivats de cobertura. 

Correccions valoratives per deteriorament: 

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència 
d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.  
 
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat com una despesa 
o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de 
l'actiu financer. 
 

Passius financers 

a) Dèbits i partides a pagar 

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i 
serveis per operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un 
origen comercial. 

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la 
transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.  

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat en el 
compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu. 
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Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 
d'interès contractual, així com els desembors exigits per tercers sobre participacions, el pagament de 
les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.  

Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de costos 
directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el 
reemborsament i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri del meritament en el 
compte de resultats utilitzant el mètode del interès efectiu i s’afegeixen a l'import en llibres del 
instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es reporten.  

Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a ajornar 
la cancel· lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.  

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.  

 

b) Passius financers mantinguts per a negociar 

La Societat no té passius que es puguin considerar com passius financers mantinguts per a negociar. 

 

c) Passius a valor raonable amb canvis en el compte de resultats 

La Societat no té passius que es puguin considerar com passius a valor raonable amb canvis en el 
compte de resultats. 

 

Baixes d’actius i passius financers: 

Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o s'hagin cedit els drets 
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer sent necessari que s'hagin transferit de manera 
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida d'aquesta operació, formarà part del 
resultat de l'exercici en el qual aquesta s'hagi produït. 

En el cas dels passius financers l'empresa els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dóna 
de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments financers amb condicions 
substancialment diferents.  

La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada inclosos els costos de 
transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici que tingui lloc.  

 

Contractes que mantenen el propòsit de rebre o entregar un actiu no financer. 

Durant els exercicis 2015 i 2014 , la Societat no té instruments financers d’aquest tipus. 

 

Contractes de garanties financeres  

Durant els exercicis 2015 i 2014, la Societat no té instruments financers d’aquest tipus. 

 

Fiances entregades i rebudes. 

En aquesta partida s’inclou les fiances lliurades o rebudes per arrendaments operatius o per prestació de 
serveis. No s’ha procedit a calcular el valor raonable de les fiances entregades i rebudes, ja que el seu 
import no és significatiu. 

 

Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades. 

Aquestes inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades es valoren inicialment al 
cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li siguin 
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directament atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost menys l'import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament. 

 

Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents categories 
d’instruments financers. 

En el seu cas, els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició, s'han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels 
interessos s’ha utilitzat el mètode de l’ interès efectiu.  

Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a rebre’l. 
 
Existències. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha bens d’aquesta naturalesa. 
 
 
Impost sobre Beneficis. 
 
No s’ha comptabilitzat cap partida sota aquest concepte ja que els resultats que ha obtingut la Fundació 
estan exempts del impost sobre beneficis d’acord amb la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge, acreditant davant l’Agència 
Tributària la seva condició d’entitat exempta.  
 
Ingressos i despeses 
 
S`han comptabilitzat atenent al principi de meritació. Les prestacions de serveis s’han comptabilitzat en la 
mesura que han estat realitzades. 
 
No obstant això, la Societat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de 
l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, encara sent eventuals, es comptabilitzen tan 
aviat són coneguts. 
 
Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pel valor raonable de la contrapartida rebuda o 
a rebre derivada dels mateixos. Els descomptes per pagament immediat, per volum o altre tipus de 
descomptes, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits, es registren com una minoració 
dels mateixos. No obstant això, la Societat inclou els interessos incorporats als crèdits comercials amb 
venciment no superior a un any que no tenen un tipus d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar 
els fluxos d'efectiu no és significatiu. 
 
Provisions i contingències 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’ha comptabilitzat cap tipus de provisió. 
 
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generin obligacions 
futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències 
del succés que les motiven i són re estimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a 
afrontar les obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la 
seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.  
 
Els passius contingents són possibles obligacions sorgides com a conseqüència de successos passats, 
sobre els que la seva materialització està condicionada a que passi o no, un o més esdeveniments futurs 
independents de la voluntat de l’Entitat. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, 
sinó que s’informa sobre els mateixos en les notes de la memòria, en la mesura en que siguin considerats 
remots. 
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Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 
 
Es considera despesa mediambiental l’import meritat de les activitats realitzades o que s’hagin realitzat 
per la gestió dels efectes sobre el medi ambient de les operacions de l’entitat. Els imports de les dites 
despeses es consideren despeses d’explotació de l’exercici en què es meriten i s’incorporen al Compte 
d’explotació en l’epígraf corresponent. 
 
No s’ha comptabilitzat cap element patrimonial de naturalesa mediambiental. 
 
Criteris utilitzats per al registre y valoració de les despeses de personal. 
 
La Fundació no ha contret cap tipus de compromís en matèria de plans de pensions. 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries 
reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les 
seves despeses associades.  

Subvencions, donacions i llegats. 
 
Les subvencions, donacions i llegats estan valorats  per l´ import concedit. 
 
Les subvencions són imputades al resultat en l’exercici en què es concedeixen amb independència del 
moment del seu cobrament i mantenint el principi de correlació ingressos i despeses.  
 
Les subvencions, donacions i llegats que van lligades a algun element de l’immobilitzat es valoren per 
l´import concedit i s’imputen a resultats d’acord a la vida útil del bé afectat. 
 
Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 
 
En el seu cas, les transaccions amb parts vinculades amb independència del grau de vinculació es 
realitzen a valors de mercat i es registren d'acord amb les normes generals. Els elements objecte de les 
transaccions que es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració 
posterior es realitza d'acord amb el previst en les normes particulars per als comptes que correspongui. 
 
Actius no corrents mantinguts per a la venda 

 
No hi ha partides en aquest epígraf del balanç. 
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5. Immobilitzat intangible 
 
La composició i el moviment dels diferents comptes de l’immobilitzat intangible al tancament de 
l’exercici 2015, és el següent: 
 
 
 

31/12/2014 Altes Baixes/ Trasp 31/12/2015

Cost

Aplicacions Informàtiques 44.286,54 2.461,50 46.748,04

Anticips 2.461,50 -2.461,50 0,00

Total Cost 46.748,04 0,00 0,00 46.748,04

Amortitzacions

Aplicacions Informàtiques -27.809,51 -5.092,61 -32.902,12

Total amortitzacions -27.809,51 -5.092,61 0,00 -32.902,12

V.Net 18.938,53 13.845,92

 
 
 
La composició i el moviment dels diferents comptes de l’immobilitzat intangible al tancament de 
l’exercici 2014, va ser el següent: 
 
 

31/12/2013 Altes Baixes/ Trasp 31/12/2014

Cost

Aplicacions Informàtiques 28.526,42 15.760,12 44.286,54

Anticips 2.461,50 2.461,50

Total Cost 30.987,92 15.760,12 0,00 46.748,04

Amortitzacions

Aplicacions Informàtiques -22.997,20 -4.812,31 -27.809,51

Total amortitzacions -22.997,20 -4.812,31 0,00 -27.809,51

V.Net 7.990,72 18.938,53

 
 
 
 
Els saldos al tancament de l’exercici 2015 i 2014 són els següents: 
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Immobilitzat intangible COST
AMORTIZACIO 
ACUMULADA

DETERIORA-
MENT

VALOR NET

Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concessions 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patents 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fons de comerç 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aplicacions informátiques 46.748,04 32.902,12 0,00 13.845,92 

Anticipis 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totals al 31.12.15 46.748,04 32.902,12 0,00 13.845,92 

 
 
 
 

Immobilitzat intangible COST
AMORTIZACIO 
ACUMULADA

DETERIORA-
MENT

VALOR NET

Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concessions 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patents 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fons de comerç 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aplicacions informátiques 44.286,54 27.809,51 0,00 16.477,03 

Anticipis 2.461,50 0,00 0,00 2.461,50 

Totals al 31.12.14 46.748,04 27.809,51 0,00 18.938,53 

 
 
 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi han bens cedits en ús gratuïtament a l’entitat. 
 
Tots els béns es troben afectes a l’explotació del negoci. Existeixen elements totalment amortitzats i la 
relació d’aquests són: 
 
 

  Import 2015 Import 2014 

Aplicacions informàtiques 22.541,42 22.541,42 
 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no existeixen bens afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la 
titularitat. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’han produït canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als 
costos benvolguts de desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils, ni mètodes d’amortització que 
tinguin incidència significativa en l’exercici present o en exercicis futurs.  
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’han produït inversions en immobilitzat intangible adquirides a 
empreses del grup i associades. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha inversions en immobilitzat intangible situades fora del territori 
espanyol. 
 
No hi ha despeses financeres capitalitzades en l’exercici 2015 ni al 2014. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’han produït correccions valoratives per deteriorament.  
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Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha partides d’immobilitzat intangible que estiguin incloses en una 
unitat generadora d’efectiu. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, la Societat no té contractes firmats per a la compravenda d’actius. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no existeixen bens afectes a subvencions de capital, donacions ni  
llegats. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha elements de l’immobilitzat material que estiguin subjectes a 
arrendaments financers o altres operacions de naturalesa similar. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’han produït cap operació amb immobilitzat intangible que hagin 
produït un resultat. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida. 
 
 
 
 
6) Immobilitzat Material 
 
 
La composició i el moviment dels diferents comptes de l’immobilitzat material durant l’exercici 2015, ha 
estat el següent: 
 
 
 

31/12/2014 Altes Baixes/ Trasp 31/12/2015

Cost

Terrenys 0,00 0,00
Construccions 0,00 0,00
Instal·lacions tècniques 0,00 0,00
Maquinària 5.385,92 5.385,92
Mobiliari 85.013,14 85.013,14
Altres Instal·lacions i Utillatge 0,00 0,00
Equips informàtics 105.692,40 375,00 106.067,40
Altre Immobilitzat 0,00 0,00
Immobilitzat material en curs 0,00 0,00

Total Cost 196.091,46 375,00 0,00 196.466,46

Amortitzacions

Construccions 0,00 0,00
Instal·lacions tècniques 0,00 0,00
Maquinaria 5.385,92 5.385,92
Mobiliari 77.166,88 3.094,57 80.261,45
Altres Instal·lacions i Utillatge 0,00 0,00
Equips informàtics 91.455,27 922,23 92.377,50
Altre Immobilitzat 0,00 0,00

Total amortitzacions 174.008,07 4.016,80 0,00 178.024,87

V.Net 22.083,39 18.441,59 
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La composició i el moviment dels diferents comptes de l’immobilitzat material durant l’exercici 2014, va 
ser la següent: 
 
 

31/12/2013 Altes Baixes/ Trasp 31/12/2014

Cost

Terrenys 0,00 0,00
Construccions 0,00 0,00
Instal·lacions tècniques 0,00 0,00
Maquinària 5.385,92 5.385,92
Mobiliari 85.013,14 85.013,14
Altres Instal·lacions i Utillatge 0,00 0,00
Equips informàtics 95.338,17 10.354,23 105.692,40
Altre Immobilitzat 0,00 0,00
Immobilitzat material en curs 0,00 0,00

Total Cost 185.737,23 10.354,23 0,00 196.091,46

Amortitzacions

Construccions 0,00 0,00
Instal·lacions tècniques 0,00 0,00
Maquinaria 5.385,92 5.385,92
Mobiliari 74.072,31 3.094,57 77.166,88
Altres Instal·lacions i Utillatge 0,00 0,00
Equips informàtics 90.295,73 1.159,54 91.455,27
Altre Immobilitzat 0,00 0,00

Total amortitzacions 169.753,96 4.254,11 0,00 174.008,07

V.Net 15.983,27 22.083,39 
 
 
 
Els saldos al tancament de l’exercici 2015 i 2014 són els següents: 
 
 

Immobilitzat material COST
AMORTIZACIO 
ACUMULADA

DETERIORA-
MENT

VALOR NET

Terrenys i construccions 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalacions tècniques i 0,00 0,00 0,00 0,00 

altra immobilitzat 196.466,46 178.024,87 0,00 18.441,59 

Inmmobilitzat en curs i 0,00 0,00 0,00 0,00 

anticipis 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totals al 31.12.15 196.466,46 178.024,87 0,00 18.441,59 
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Immobilitzat material COST
AMORTIZACIO 
ACUMULADA

DETERIORA-
MENT

VALOR NET

Terrenys i construccions 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalacions tècniques i 0,00 0,00 0,00 0,00 

altra immobilitzat 196.091,46 174.008,07 0,00 22.083,39 

Inmmobilitzat en curs i 0,00 0,00 0,00 0,00 

anticipis 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totals al 31.12.14 196.091,46 174.008,07 0,00 22.083,39 

 
 
 
El béns que es troben totalment amortitzats són els següents: 
 
 

  Import 2015 Import 2014 

Maquinaria 5.385,92 5.385,92 
Mobiliari 50.815,51 50.815,51 
Equips informàtics 86.405,18 87.902,29 

 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’ha produït costos estimats de desmantellament, retir o rehabilitació. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’han produït canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als 
costos benvolguts de desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils, ni mètodes d’amortització que 
tinguin incidència significativa en l’exercici present o en exercicis futurs.  
 
Durant els exercicis  2015 i 2014, no hi ha inversions en immobilitzat material situades fora del territori 
espanyol. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’han produït compres a empreses del grup. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha despeses financeres capitalitzades. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’han produït correccions valoratives per deteriorament.  
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, tots els béns es troben afectes a l’explotació del negoci.  
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no existeixen béns afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la 
titularitat. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no existeixen béns afectes a subvencions de capital, donacions ni  
llegats. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, la Societat no té contractes firmats per a la compravenda d’actius. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha elements de l’immobilitzat material que estiguin subjectes a 
arrendaments financers o altres operacions de naturalesa similar. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’ha produït cap operació amb immobilitzat material que hagin 
produït un resultat. 
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7. Inversions immobiliàries 
 
 
El moviment en aquest capítol del balanç de situació durant l’exercici 2015 és el següent: 
 
 

31/12/2014 Altes Baixes/ Trasp 31/12/2015

Cost

Terrenys 12.020,24 12.020,24
Construccions 114.394,43 114.394,43

Total Cost 126.414,67 0,00 0,00 126.414,67

Amortitzacions

Construccions 59.193,49 2.287,89 61.481,38

Total amortitzacions 59.193,49 2.287,89 0,00 61.481,38

V.Net 67.221,18 64.933,29

 
 
El moviment en aquest capítol del balanç de situació durant l’exercici 2014 és el següent: 
 

31/12/2013 Altes Baixes/ Trasp 31/12/2014

Cost

Terrenys 12.020,24 12.020,24
Construccions 114.394,43 114.394,43

Total Cost 126.414,67 0,00 0,00 126.414,67

Amortitzacions

Construccions 56.905,60 2.287,89 59.193,49

Total amortitzacions 56.905,60 2.287,89 0,00 59.193,49

V.Net 69.509,07 67.221,18

 
 
Els ingressos de l’immoble durant l’exercici 2015 que forma part de les Inversions Immobiliàries han 
estat de 20.520,60 euros (20.520,60 euros en l’exercici 2014) i ha estat destinat al lloguer durant 
l’exercici.  
 
Les despeses associades a aquest béns immobles són: 

- La dotació de l’exercici. 
- L’administrador de finques que cobra la quantitat de 1.091,68 euros durant el 2015 

(1.079,69 euros en l’exercici 2014). 
- L’assegurança que va pujar en l’exercici 2015 a 640,42 euros (625,30 euros en l’exercici 

2014). 
-  Reparacions varies que han estat de 0,00 euros en l’exercici 2015 (0,00 euros en l’exercici 

2014). 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no es van realitzar adquisicions d'actius a empreses del grup i 
associades. 
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Al 31 de desembre de 2015 i 2014, no existien inversions immobiliàries fora del territori nacional. 
 
Al 31 de desembre de 2015 i 2014, no existia cap restricció a la realització de les inversions, al cobrament 
dels ingressos derivats de les mateixes o dels recursos obtinguts per la seva alienació o disposició per 
altres mitjans. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no es va realitzar cap correcció valorativa de les inversions 
immobiliàries. 
 
Al tancament dels exercicis 2015 i 2014, no havien costos estimats de desmantellament, retir o 
rehabilitació, inclosos com major valor dels actius. 
 
No es van capitalitzar despeses financeres en els exercicis 2015 i 2014. 
 
Al 31 de desembre de 2015 i 2014, no existien inversions immobiliàries totalment amortitzades. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no existeixen bens afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la 
titularitat. 
 
Al tancament dels exercicis 2015 i 2014, no existien inversions immobiliàries afectes a subvencions 
donacions i llegats. 
 
Al 31 de desembre de 2015 i 2014, no existien obligacions contractuals per a adquisició, construcció o 
desenvolupament d'inversions immobiliàries o per reparacions, manteniment o millores. 
 
Al 31 de desembre de 2015 i 2014, la Societat no tenia cap Inversió Immobiliària en règim d'arrendament 
financer. 
 
No s'ha produït cap circumstància que hagi suposat una incidència significativa que afecti a l'exercici 
present o a exercicis futurs en relació a les estimacions de valors residuals, costos de desmantellament, 
retir o rehabilitació, vides útils i mètodes d'amortització. 
 
La política de l’Entitat és formalitzar pòlisses d’assegurances per a cobrir possibles riscos que estiguin 
subjectes els diversos elements de inversió immobiliària. 
 
 
 
8. Béns del patrimoni cultural. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, la Fundació no té cap tipus d’inversió en Patrimoni Cultural. 
 
 
 
 
9. Arrendaments i altre operacions de naturalesa similar. 
 

Arrendaments financers 

Durant els exercicis 2015 i 2014, la Fundació no disposa d’arrendaments d’aquesta naturalesa. 
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Arrendaments operatius 
 
Arrendadors: 
 
Durant l’exercici s’ha cobrat en concepte d’arrendament la quantitat de 20.520,60 euros (20.520,60 euros 
en l’exercici 2014). 
 
Aquests arrendaments corresponent a la inversió immobiliària que té la Fundació, per una duració de 10 
anys, fins l’exercici 2016. Donada la crisi econòmica  i una vegada analitzats els preus de mercat, 
l’import de l’arrendament va ser reduït durant l’exercici 2012 i 2013 de forma transitòria per sol· licitud 
de l’arrendatari. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’han reconegut quotes contingents com a ingressos de l’exercici. 
 
Arrendataris: 

Les despeses en concepte d’arrendaments operatius corresponen en la seva majoria al cànon de l’edifici 
on la Fundació desenvolupa la seva activitat.  

A més hi ha el lloguer del material de so, d’una fotocopiadora i de la centraleta telefònica.  

El cost de l’exercici corrent ha estat de 15.969,88 € (16.469,40 euros en l’exercici 2014). 

Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’esperen rebre pagaments futurs per subarrendaments operatius no 
cancel· la bles.  

Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha restriccions imposades a la Societat en virtut d’aquests 
contractes.  
 
 
 
10. Instruments financers: Actius financers 
 
 
10.1. Consideracions generals  
 
La Fundació té registrats en el capítol d’instruments financers, aquells contractes que donen lloc a un 
actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en 
una altra empresa. 
 
Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i en els resultats 
de l’entitat: 
 

10.1.1 Informació relacionada amb el balanç  
 

a) Categories d’ actius i passius financers:  
 
El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalats en la norma de 
registre i valoració desena, és el que se detalla a continuació: 
 
a.1) Actius financers.   

 
La informació dels instruments financers de l’actiu del balanç de la Fundació, sense 
considerar l'efectiu i altres actius líquids equivalents, i sense considerar les administracions 
públiques, classificats per categories i expressats en euros, és la que es mostra a continuació: 
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Classes 

Instruments financers a llarg termini 

Total 
  Instruments de 

patrimoni 
Valors representatius 

de deute Crèdits, derivats i altres 
Categories 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Actius financers 
a cost amortitzat  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers 
mantinguts per a 
negociar  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Actius financers 
a cost  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                 
Classes 

Instruments financers a curt termini 

Total 
  Instruments de 

patrimoni 
Valors representatius de 

deute Crèdits, derivats i altres 
Categories 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Actius financers 
a cost amortitzat  0,00 0,00 0,00 0,00 260.142,21 184.922,97 260.142,21 184.922,97 

Actius financers 
mantinguts per a 
negociar  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 0,00 

Actius financers 
a cost  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 260.142,21 184.922,97 260.142,21 184.922,97 

 
El compte “490” “deteriorament del valor de crèdits per operacions comercials” està inclòs en el quadre 
anterior. No s’inclouen els saldos amb la Hisenda Pública. 
 
 

a.2) Passius financers 
 

La informació dels instruments financers del passiu del balanç de la Fundació, classificats per 
categories i expressats en euros, són: 

 

Classes Instruments financers a llarg termini 

Total Categories 
Deutes amb entitats de crèdit 

Derivats 

  Altres 
  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Passius 
financers a cost 
amortitzat 

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

Passius 
financers 
mantinguts per a 
negociar 

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Classes Instruments financers a curt termini 

Total 

Categories 

Deutes amb entitats de crèdit 

Derivats 

  Altres 
  

2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Passius 
financers a cost 
amortitzat 

0,00 0,00 14.333,59 36.013,72 14.333,59 36.013,72 

Passius 
financers 
mantinguts per a 
negociar 

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

Total 0,00 0,00 14.333,59 36.013,72 14.333,59 36.013,72 

No s’inclouen els saldos amb la Hisenda Pública. 
 
 

1. Imports dels venciments dels deutes 
 

Tots els deutes que té pendents la Fundació son a curt termini, inferior a 12 mesos. 
 

2. Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha deutes amb garanties reals. 
3. Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha préstecs pendents de pagament al final del període. 

 
 
 
10.2. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit 
 
La Fundació aplica una política de control i seguiment del risc de crèdit consistent en la valoració i 
control del nivell de risc actual i futur.  
 
Durant els exercicis 2015 i 2014 la Fundació ha comptabilitzat un deteriorament originat pel risc de crèdit 
en els Deutors comercials i altres comptes a cobrar de: 
 

Saldo inicial 2014 25.659,10 

Dotacions 13,50 

Aplicacions 0,00 

Saldo final 2014 25.672,60 

Dotacions 0,00 

Aplicacions 0,00 

Saldo final 2015 25.672,60 

 
10.3. Valor raonable    
 

a) Al tancament de l’exercici s’ha valorat els diferents instruments financers amb el seu valor 
raonable segons el seus preus cotitzats en mercats actius. En tot cas, no hi havia gaires 
diferències significatives entre el valor raonable i el valor en llibres dels actius i passius 
financers. 

b) Per categoria d’actius financers, les úniques variacions del valor raonable es referent als 
instruments financers que es trobaven classificats a curt termini.  
Els ingressos financers registrats en el compte de Pèrdues i Guanys, en relació a aquests 
instruments financers, són de  2.431,87 euros (8.753,36 euros corresponents a l’exercici 2014).  

c) La fundació no disposa d’instruments derivats. 
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10.4. Entitats del grup, multigrup i associades. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, la Fundació no manté participacions en el patrimoni net que puguin 
considerar empreses del grup, multigrup o associades. 
 
10.5. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 
 

2015 2014 
Usuaris 112.474,25 84.097,99 

Dubtós Cobrament 25.672,60 25.672,60 

Deutors 151,37 151,37 

Patrocinadors i altres deutors  
Anticip Remuneracions 0 0 

Hisenda Pública Deutora 4.742,86 6.254,59 

(en concepte d'Impost sobre Societats)  
Provisions Insolvències -25.672,60 -25.672,60 
     

TOTAL 117.368,48 90.503,95 
   

 
10.6. Altre tipus d’informació 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha informació rellevant que afecti als actius financers i no estigui 
registrada en el seu corresponent epígraf. 
 
 
 
 
 
11-.  Fons Propis. 
 
Els Fons Propis de la Fundació pugen a 31/12/2015 a 900.762,22 € (868.936,60 € euros en l’exercici 
2014), i estan compostos per les següents partides: 
 
 

  Saldo Inicial Augments Disminucions Traspàs Saldo final 

Capital Fundacional  661.809,29 0,00  0,00  0,00 661.809,29 

Capital Pendent d’Aplicació 805.656,73 0,00  0,00  0,00 805.656,73 

Resultats pendents aplicació -615.197,55 0,00  0,00  16.668,13 -598.529,42 

Resultats de l’Exercici 16.668,13 31.825,62 0,00  -16.668,13 31.825,62 

TOTAL FONS PROPIS 868.936,60 31.825,62 0,00 0,00 900.762,22 

 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha desemborsaments pendents. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’ha produït aportacions no dineràries. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’ha produït aportacions per compensar pèrdues d’exercicis anteriors. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha hagut moviments dels fons especials. 
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12-. Subvencions, donacions i llegats. 
 
Durant l’exercici 2015 i 2014 s’han meritat  a la Fundació les següents subvencions: 
 
 

 
Import 2015 Import 2014 

Ajuntament de Barcelona 217.000,00 217.000,00 
Diputació de Barcelona 199.800,00 199.800,00 
Generalitat de Catalunya 0,00 1.393,98 
Àrea Metropolitana de Barcelona 10.000,00 10.000,00 
Ajuntament de Barcelona (a) 12.972,98 3.027,02 
Diputació de Girona 25.000,00 25.000,00 
Diputació Bcn Educació 0,00 10.000,00 
Subvenció Jaume Bofill 0,00 10.000,00 
Diputació  de Barcelona Panel Habitatge 10.000,00          0,00 
Diputació de Barcelona Ajut a la recerca del govern local 3.700,00 0,00 

Altres donacions 9.600,11 0,00 

TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES 488.073,09 476.221,00 

 
(a) Correspon a la periodificació d’una subvenció atorgada per 16.000,00 € al 2014 (Ajuntament de Barcelona- 

Plataforma Dret Local) 

 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, totes les subvencions han estat aplicades al seu fi. 
 
Altres Subvencions donacions i llegats rebuts. 
 
Els moviments dels exercicis 2015 i 2014 de la partida del  Passiu del Balanç corresponent a Subvencions 
de capital han estat els següents: 
 
 

  

31/12/14 Altes 
Traspassat a 

resultats 31/12/15 
Subvenció Plataforma Dret Local 12.972,98 16.000,00 12.972,98 0,00 

Total 12.972,98 16.000,00 12.972,98 0,00 

 
 
 

  

31/12/13 Altes 
Traspassat a 

resultats 31/12/14 
Subvencions Premi Pi i Sunyer (a) 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

Subvenció Seguretat ciutadana  (a) 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

Subvenció Plataforma Dret Local  16.000,00 3.027,02 12.972,98 

Total 12.000,00 16.000,00 15.027,02 12.972,98 

 
(a) Aquests imports es van classificar dins de resultats extraordinaris de l’exercici. 
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13. Situació fiscal. 
 
El detall dels saldos amb administracions públiques és el següent:  
 

No corrent Corrent No corrent Corrent

         H. P. per IVA 16.163,78

         H. P. deudora per devolució impostos 4.742,86

         H.P.Creditora per retencions 10.172,81

         H.P.Creditora per ret.lloguers

         H.P. C/Corrent

         Org.Seg.Social creditor 8.479,63

Total -    4.742,86 0,00 34.816,22

Cuenta

2015

Saldos                                 
deutors

Saldos                                                              
creditors

 
 
 

No corrent Corrent No corrent Corrent

         H. P. per IVA 11.359,72

         H. P. deudora per devolució impostos 6.254,56

         H.P.Creditora per retencions 11.535,02

         H.P.Creditora per ret.lloguers

         H.P. C/Corrent

         Org.Seg.Social creditor 8.687,87

Total -    6.254,56 0,00 31.582,61

Cuenta

2014

Saldos                                 
deutors

Saldos                                                              
creditors

 
 
La liquidació de l’impost de Societats és la següent: 
 

 Import 2015 Import 2014 

Resultat comptable 31.825,62 16.668,13 
Resultats exempts (31.825,62) (16.668,13) 
Compensació Bases imposables negatives 0,00 0,00 

Base imposable 0,00 0,00 

Retencions  4.742,86 6.254,56 

TOTAL A RETORNAR 4.742,86 6.254,56 

 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha diferencies temporànies es deduïbles ni imposables registrades 
en el balanç al tancament del exercici. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’ha activat les bases imposables negatives. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha incentius fiscals. 
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Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-s’hi definitivament liquidats fins 
que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut 
el termini de prescripció de quatre anys. Al 31 de desembre de 2015 la Fundació té oberts a inspecció els 
quatre últims exercicis per als impostos principals que li són aplicables. 
 

En opinió de la Direcció, no existeixen contingències d'imports significatius que poguessin derivar-se de 
la revisió dels períodes oberts no inspeccionats per l'autoritat competent. 
 
Altres tributs.  
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no existeix cap informació significativa en relació a altres tributs.  
 
De conformitat amb la legislació fiscal vigent, els impostos no poden considerar-s’hi definitivament 
liquidats fins que no hagin estat comprovats per l'Agència Tributària o hagi transcorregut el seu període 
de prescripció.  
 
En opinió de la Direcció, no existeixen contingències d'imports significatius que poguessin derivar-se de 
la revisió dels períodes oberts no inspeccionats per l'autoritat competent. 
 
 
14-. Ingressos i despeses. 
 
Despeses 
Exercici 2015  

   
 

 Import de les despeses de funcionament de l'òrgan de govern     

Aprovisionaments 
  

Compres i aprovisionaments 10.792,23  

Treballs realitzats per altres empreses 42.741,93  

Despeses de personal 
  

Sous i salaris 
 

287.765,93 

Seguretat Social   82.155,08 

Altres despeses socials 
 

4.042,95 

    

Provisions Insolvència   0,00 

 
Exercici 2014  

   
 

 Import de les despeses de funcionament de l'òrgan de govern     

Aprovisionaments  
  

Compres i aprovisionaments 6.115,95  

Treballs realitzats per altres empreses 687,44  

Despeses de personal 
  

Sous i salaris 
 

280.021,02 

Seguretat Social   82.410,56 

Altres despeses socials 
 

8.189,54 

   
 

Provisions Insolvència   13,50 
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La Fundació no ha fet cap permuta ni durant l’exercici ni durant 2015 i 2014. 
 
Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida “Altres resultats”, per 
import de 739,84 euros en l’exercici 2015 (13.683,27 euros en l’exercici 2014). 
 
 
Ingressos de promocions, patrocinadors i col· laboracions. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, la Fundació no té ingressos per aquest concepte. 
 
 
Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha transaccions efectuades amb empreses del grup. 
 
 
Transaccions efectuades amb moneda estrangera. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’han produït transaccions d’aquesta naturalesa. 
 
 
 
15-. Provisions i contingències. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, la Fundació no ha dotat cap tipus de provisió. Ni té cap tipus de 
contingència. 
 
 
16-. Informació sobre el medi ambient 

 
L’Entitat no ha tingut cap despesa mediambiental en el present exercici y l’anterior. 
 
 
17-.  Retribucions a llarg termini al personal 
 
No hi ha retribucions a llarg termini al personal. 
 
 
18-. Negocis conjunts 
 
La Fundació no participa en cap tipus de negoci conjunt.  
 
 
19-.  Actius no corrents mantinguts per a la venda 
 
No hi ha partides en aquest epígraf del balanç. 
 
 
20-. Fets Posteriors al tancament. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no  s’ha produït amb posterioritat al tancament cap fet que posi de 
manifest circumstàncies que ja existien a la data de tancament i que, per aplicació de la norma de registre 
i valoració, haguessin suposat incloure un ajust en les xifres d’aquests comptes anuals o que afectin a 
l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 
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21-. Operacions Vinculades 
 
A l'efecte d'aquesta informació, es consideren parts vinculades a la Fundació: 
 
- Participacions en altres entitats: les vinculades a la Fundació pel fet d’estar controlades per les mateixes 

persones físiques que actuen conjuntament per trobar-se sota direcció única.  
 
- Membres de l’òrgan de govern (Patronat). 

 
- Personal d’alta direcció (altres parts vinculades). 
 
Participacions en altres entitats 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, l’Entitat no participa en altres entitats. 
 
Membres de l’òrgan de govern (Patronat) 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha operacions d’aquesta naturalesa amb els membres de govern. 
 
Alta direcció 
 
No s’han meritat durant l’exercici 2015 i 2014 despeses d’Alta Direcció de la Fundació. 
 
 
 
22-.Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors. (disposició addicional 
tercera, «Deure d'informació», de la Llei 15/2010, de 5 de juliol) 
 
L’ informació en relació amb el període mig de pagament a proveïdors en operacions comercials és la 
següent: 
 
 

 

 
 
Es consideren proveïdors, a efectes del càlcul anterior, els creditors comercials inclosos en el passiu 
corrent del balanç per deutes amb subministradors de béns o serveis (s’exclouen, per tant, els proveïdors 
d’immobilitat i els creditors per arrendament financer). 
 
En els comptes anuals de l’exercici 2015 no es presenta informació comparativa en aquest apartat (donat 
que al 2014 no s’exigia detallar aquesta informació), qualificant-se els comptes anuals com inicials a 
aquests exclusius efectes en el que es refereix a l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de 
comparabilitat. 
 
 
 
 
 

31.12.15

Dies

37,12

Import (euros)

172702,05

4434,91

PerIode mig de pagament a proveidors  

Total pagaments realitzats

Total pagaments pendents
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23-. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats pròpies. 
 
 

a) Dotació Fundacional 

Els Fons Propis de la Fundació estan compostos per les següents partides: 
 
 

  Saldo 2015 Saldo 2014 

Capital Fundacional  661.809,29 661.809,29 

Capital Pendent d’Aplicació 805.656,73 805.656,73 

Resultats pendents aplicació -598.529,42 -615.197,55 

Resultats de l’Exercici 31.825,62 16.668,13 

TOTAL FONS PROPIS 900.762,22 868.936,60 

 
 
La dotació Fundacional és de 661.809,29 euros (tant 2015 com 2014). Aquesta Dotació està 
materialitzada en un immoble propietat de la Fundació que està comptabilitzat dins de les inversions 
immobiliàries per import (una vegada deduïdes les amortitzacions) de  64.933,29 euros (67.221,18 euros 
en l’exercici 2014), i en inversions financeres per la diferència. 
 
b) Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment 
establert. 
 
La totalitat dels ingressos de la Fundació s’han destinat als fins fundacionals. El superàvit d’explotació 
d’aquest exercici es destinarà a compensar pèrdues d’anys anteriors. 
 
c) Grau de Compliment de les finalitats de la Fundació. Liquidació del Pressupost. 
 
La liquidació del Pressupost de l’Exercici  de la Fundació Carles Pi i Sunyer presenta les següents 
diferències respecte al pressupost previst: 
 

a) Pel que fa referència a les despeses de gestió, presenta una desviació de 5.427,90 euros (380,14 
euros en l’exercici 2014). 

b) En referència a altres despeses, el pressupost va quantificar un cost de 382.361,86 euros 
(389.786,56  euros en l’exercici 2014), que ha estat de 375.248,42 euros (379.876,51 euros en 
l’exercici 2014). Es a dir, la desviació ha estat de 7.113,44 (9.910,05 en l’exercici 2014). 

 
Referent als ingressos la desviació s’han obtingut 14.209,06 euros més del que es va pressupostar. La 
partida que presenta diferències més grans es la partida de Convenis i altres que finalment ha estat inferior 
en 9.558,95 euros a la quantitat prevista. El resultat de l’exercici ha estat de 31.825,62 euros front als 
5.072,22 euros que es van pressupostar. 
 
 

DESPESES Pressupost 2.015 Diferencia INGRESSOS Pressupost 2.015 Diferència 

a) Despeses generals 183.119,00 177.691,10 -5.427,90 a) Subvencions 451.800,00 456.450,11 4.650,11 

              

Material oficina i altres 
aprovisionaments 7.500,00 8.816,76 1.316,76 

Ajuntament de 
Barcelona 217.000,00 217.000,00 0,00 

Manteniment casa 7.500,00 8.438,38 938,38 
Diputació de 
Barcelona 199.800,00 199.800,00 0,00 

Manteniment 
ordinadors 6.800,00 4.113,65 -2.686,35 

Generalitat de 
Catalunya     0,00 

Assessoria jurídica, 
financera i laboral 21.500,00 22.453,98 953,98 

Area 
Metropolitana de 
Barcelona 10.000,00 10.000,00 0,00 
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Auditoria 5.300,00 5.388,87 88,87 
Diputació de 
Girona 25.000,00 25.000,00 0,00 

Administració nau 1.000,00 1.091,68 91,68 Herència   4.650,11 4.650,11 

Electricitat 12.000,00 12.748,73 748,73 b) Ingressos varis 118.756,08 128.315,03 9.558,95 

Telèfon 7.500,00 6.919,25 -580,75       

Aigua 700,00 630,82 -69,18 Lloguer nau 20.520,00 20.520,60 0,60 

Neteja 6.900,00 6.619,70 -280,30 
Venda 
Publicacions 150,00 51,93 -98,07 

Arrendaments i cànons 
casa 12.000,00 11.832,88 -167,12 Ingressos financers 3.750,00 2.494,43 -1.255,57 

Assegurances 1.000,00 981,93 -18,07 

Diputació 
Barcelona- Panel 
Salut Publica 0,00 0,00 0,00 

Lloguer fotocopiadora 1.100,00 1.013,76 -86,24 

Fundacio Jaume 
Bofill- Panel 
Educació 0,00 7.500,00 7.500,00 

Missatgeria i correus 900,00 393,77 -506,23 

Diputació 
Barcelona- Panel 
Educació 0,00 0,00 0,00 

Tributs (IVA, IBI) (1) 24.000,00 21.335,69 -2.664,31 

Diputació 
Barcelona- Panel 
Habitatge 10.000,00 0,00 -10.000,00 

Sous 43.130,00 43.309,72 179,72 

Diputació 
Barcelona -Panel 
Participació 0,00 0,00 0,00 

Seguretat social i altres 
despeses socials 7.539,00 7.225,74 -313,26 

INAP - 
Transparència 17.000,00 17.664,00 664,00 

Amortitzacions 12.950,00 11.397,30 -1.552,70 

INAP- 
Externalització i 
Austeritat 17.000,00 16.998,00 -2,00 

Fotocòpies i 
enquadernacions 800,00   -800,00 

Federació de 
Municipis- Banc 
Bones Practiques 17.200,00 17.200,00 0,00 

Publicitat i varis 1.500,00   -1.500,00 

Generalitat de 
Catalunya-Llei de 
Governs Locals 0,00 0,00 0,00 

Sistemes Informàtics 0,00   0,00 

Generalitat de 
Catalunya- 
Informe 18.000,00 17.910,00 -90,00 

Pèrdues Financeres   2.512,54 2.512,54 

Federació de 
Municipis-
Memòria Entitat 
2014 413,22 413,22 0,00 

Despeses biblioteca 500,00 46,16 -453,84 
Ajuntament Web 
Dret Local 8.102,86 12.972,98 4.870,12 

Viatges i desplaçaments 500,00 97,73 -402,27 

Diputació 
Barcelona-Beca 
Govern Local 3.700,00 3.700,00 0,00 

Despeses bancàries 500,00 322,06 -177,94 
Agencia Catalana 
de la Joventut 620,00 620,00 0,00 

        

Revista 
Franquisme i 
Transició nº2 
aportacions 2.300,00 4.950,00 2.650,00 

b) Despeses per 
activitats 382.361,86 375.248,42 -7.113,44 

Ingressos 
Extraordinaris 0,00 740,75 740,75 

        
Local. Web i 
mailing   2.500,00 2.500,00 

Panel Polítiques 
Públiques 43.191,79 43.347,02 155,23 

Federació 
Municipis- 
Memòria 2015   2.066,12 2.066,12 

Observatori Govern 
Local 174.108,30 142.476,59 -31.631,71 Altres Ingressos   13,00 13,00 
Banc de Bones 
Pràctiques 17.200,00 27.752,92 10.552,92       

Loc@l i web- mailing 5.000,00 2.188,80 -2.811,20       

Arxiu Pi i Sunyer 74.725,69 79.832,39 5.106,70       

Actes Fundació 1.000,00   -1.000,00       

Generalitat de 18.000,00 17.092,70 -907,30       
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Catalunya- Informe 

Diputació Barcelona-
Beca Govern Local 3.700,00 3.700,00 0,00       
Ajuntament Web Dret 
Local 8.102,86 16.920,14 8.817,28       

Federació de Municipis-
Memòria Entitat 2014 413,22 500,00 86,78       
Agencia Catalana de la 
Joventut 620,00   -620,00       
Transparència Espanya-
INAP 0,00   0,00       
Externalització i 
Austeritat-INAP 17.000,00 18.705,96 1.705,96       
Transparència 
Catalunya 17.000,00 18.392,41 1.392,41       

Consells Comarcals   1.898,35 1.898,35       
Revista Franquisme i 
Transició nº 2 2.300,00 2.441,14 141,14       

Explotació Observatori             
Total despeses 
previstes 565.480,86 552.939,52 -12.541,34 

Total ingressos 
previstos 570.556,08 584.765,14 14.209,06 

Resultats  5.075,22 31.825,62 26.750,40         

TOTAL 570.556,08 570.556,08 TOTAL 570.556,08 570.556,08 

 

DESPESES Pressupost 2014 Diferència INGRESSOS Pressupost 2014 Diferència 

a) Despeses generals 174.717,82 €  174.337,68 € 380,14 € a) Subvencions 451.800,00 €  451.800,00 € 0,00 € 

              
Material oficina i altres 
aprovisionaments 8.000,00 € 5.036,98 € 2.963,02 € Ajuntament de Barcelona 217.000,00 € 217.000,00 € 0,00 € 

Manteniment casa 8.000,00 € 6.703,11 € 1.296,89 € Diputació de Barcelona 199.800,00 € 199.800,00 € 0,00 € 

Manteniment ordinadors 7.000,00 € 6.729,22 € 270,78 € Generalitat de Catalunya  -   €   -   €  0,00 € 
Assessoria jurídica, 
financera i laboral 22.000,00 € 26.214,96 € -4.214,96 € Àrea Metropolitana de Barcelona 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 

Auditoria 5.459,00 € 5.328,08 € 130,92 € Diputació de Girona 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 

Administració nau 1.350,00 € 1.079,69 € 270,31 €       

Electricitat 11.800,00 € 11.861,06 € -61,06 € b) Ingressos varis 25.670,00 €  43.448,20 € -17.778,20 € 

Telèfon 10.000,00 € 7.371,38 € 2.628,62 €       

Aigua 1.100,00 € 646,67 € 453,33 € Lloguer nau 20.520,00 € 20.520,60 € -0,60 € 

Neteja 6.700,00 € 6.837,36 € -137,36 € Venda Publicacions 150,00 € 483,71 € -333,71 € 
Arrendaments i cànons 
casa 12.000,00 € 11.952,40 € 47,60 € Ingressos financers 5.000,00 € 8.753,36 € -3.753,36 € 

Assegurança Nau 600,00 € 956,87 € -356,87 € Ingressos Extraordinaris   13.690,53 € -13.690,53 € 

Lloguer fotocopiadora 1.100,00 € 1.013,76 € 86,24 €       

Missatgeria i correus 900,00 € 725,30 € 174,70 €       

Tributs (IVA, IBI) (1) 23.000,00 € 24.885,82 € -1.885,82 € Convenis i altres  99.000,00 € 75.634,12 € 23.365,88 € 

Sous 36.792,76 € 38.689,77 € -1.897,01 €       
Seguretat social i altres 
despeses socials 6.506,06 € 6.511,08 € -5,02 € 

Fundació Jaume Bofill- Panel 
Educació 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 

Amortitzacions 8.500,00 € 9.730,93 € -1.230,93 € 
Diputació Barcelona- Panel 
Educació 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 

Fotocòpies i 
enquadernacions 750,00 € 0,00 € 750,00 € Diputació Barcelona- Habitatge 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

Publicitat i varis 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € INAP - Transparència 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 

Sistemes Informàtics 0,00 € 0,00 € 0,00 € INAP- Externalització i Austeritat 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 

Despeses biblioteca 500,00 € 232,00 € 268,00 € 
Federació de Municipis- Banc Bones 
Practiques 17.000,00 € 17.200,00 € -200,00 € 

Viatges i desplaçaments 500,00 € 167,35 € 332,65 € 
Generalitat de Catalunya-Llei de 
Governs Locals 18.000,00 € 17.997,00 € 3,00 € 
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Despeses bancàries 660,00 € 681,15 € -21,15 € Memorial Democràtic   1.393,98 € -1.393,98 € 
Despeses 

Extraordinàries   7,26 € -7,26 € Consells comarcals   13.950,00 € -13.950,00 € 

Provisió Insolvències   13,50 € -13,50 € Dret Local   3.027,02 € -3.027,02 € 

Renovació Marques   961,98 € -961,98 € Memòria Federació Municipis   2.066,12 € -2.066,12 € 

              
b) Despeses per 
activitats 389.786,55 €  379.876,51 € 9.910,04 €       

              
Panel Polítiques 
Públiques 30.424,15 € 52.689,23 € -22.265,08 €       
Observatori Govern 
Local 166.003,64 € 190.217,27 € -24.213,63 €       
Banc de Bones 
Pràctiques 17.000,00 € 15.824,40 € 1.175,60 €       

Loc@l i web- mailing 7.500,00 € 1.050,00 € 6.450,00 €          

Arxiu Pi i Sunyer 70.858,76 € 61.165,63 € 9.693,13 €       

Actes Fundació 15.000,00 € 322,00 € 14.678,00 €       
Transparència Espanya-
INAP 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 €       
Externalització i 
Austeritat-INAP 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 €       

Transparència Catalunya 10.000,00 € 10.801,67 € -801,67 €       

Explotació panel 2013:     0,00 €       
· Professionalització dels 
càrrecs electes 5.000,00 € 3.181,67 € 1.818,33 €       

· Micro municipalisme 5.000,00 € 3.181,67 € 1.818,33 €       
· Mancomunitats i 
serveis mancomunats 8.000,00 € 6.363,33 € 1.636,67 €       

· Serveis Socials 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 €       
· Personal al servei dels 
Ajuntaments 8.000,00 € 11.211,06 € -3.211,06 €       

Consells Comarcals   18.775,44 € -18.775,44 €       

Dret Local   3.027,02 € -3.027,02 €         
Memòria Federació 
Municipis   2.066,12 € -2.066,12 €         

              
Total despeses 
previstes 564.504,37 € 554.214,19 € 10.290,18 € Total ingressos previstos 576.470,00 € 570.882,32 € 5.587,68 € 
Resultats previstos 
destinats a compensar 
pèrdues 11.965,63 €  16.668,13 € -4.702,50 €         

TOTAL 576.470,00 € 570.882,32 € 5.587,68 € TOTAL 576.470,00 € 570.882,32 € 5.587,68 € 
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24-. Altra Informació 
 

a) Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i per 
sexe: 
 
En l’exercici 2015: 
 

  Categoria Total Homes Dones 

      

Director 
 

0 0 0 

Titulats Grau superior 13 7 6 

Titulats Grau Mig 0 0 0 

Oficial 1 
 

1 0 1 

Auxiliar   0 0 0 

 
 

En l’exercici 2014: 
 

  Categoria Total Homes Dones 

      

Director 
 

0 0 0 

Titulats Grau superior 13,001 7,353 5,648 

Titulats Grau Mig 0 0 0 

Oficial 1 
 

2,401 0,953 1,448 

Auxiliar   0 0 0 

 
A més a més durant aquest exercici 2014 s’han contractat per l’Observatori de Govern Local de juny a 
desembre una mitja de 5,682 becaris (3,659 dones i 2,023  homes) 

 
b) Canvis dels components del Patronat i òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació  

prevista 
 
En l’exercici 2015 hi ha següents canvis en la composició del Patronat: 
 
 

 
Acords del Patronat de 14 d’abril de 2015  
... 
Seguidament i pel que fa al segon punt de l’ordre del dia es tracta de Donar compte i prendre constància 
de les modificacions del Patronat des del darrer Ple, així � Segons resulta de l’acta lliurada restava 
pendent l’acceptació, de la seva reelecció o nomenament i designació de representant persona física, per 
part de les següents persones i entitats: 
 
 
REELECCIONS 
-. Sr. Antoni Castells i Oliveres 
-. Sr. Joan Baptista Isart i López 
-. Àrea Metropolitana de Barcelona –representada pel Sr. Ramon Torra i Xicoy (pendent acceptació 
reelecció) 
 
NOMENAMENTS (nomenats al Patronat de 12.4.2013 a renovar el 12.4.2017) 
-. Associació Catalana de Municipis. (pendent acceptació i designació de representant). 
-. Diputació de Tarragona (pendent acceptació i designació de representant). 
-. Diputació de Lleida (pendent acceptació i designació de representant). 
-. Diputació de Girona (pendent acceptació i designació de representant). 
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-. Fòrum Comarcal de l’ACM (pendent acceptació i designació de representant). 
-. Consell de Col· legis de Secretaris, interventors i tresorers de Catalunya, (pendent acceptació i 
designació de representant). 
 
A data d’avui, 14 d’abril de 2015) cal DONAR COMPTE I PRENDRE CONSTÀNCIA que: 
• En data 28.7.2014 es va rebre la comunicació del Consell de Col· legis de Secretaris, Interventors i 

Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, de l’acord de 10.7.2014 de la Junta General 
acceptant la condició de membre de Patronat com a patró temporal i designant com el seu 
representant al Patronat a la senyora PETRA SAIZ ANTON en la seva condició de presidenta del 
Consell de Col· legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya i 
com a substituta a la senyora AURORA CORRAL GARCIA, membre de la Junta General del 
Consell de Col· legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya. 

 
• En data 31 de juliol de 2014 es va rebre comunicació de la Diputació de Tarragona indicant que atès 

que estàvem a les acaballes del mandat deixaven la decisió de formar part del Patronat de la FCPIS a 
criteri de la Corporació que surti elegida a les properes eleccions municipals. 

 
• El Sr. Marc Pifarré –Secretari de l’ACM va enviar una carta ...  “Em plau proposar-vos al Sr. 

Francesc Esteve i Balagué representant del Fòrum Comarcal de l’ACM en el Patronat de la FCPIS i 
a la Sra. Judith Gifreu i Font representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en el 
Patronat de la FCPIS”, i s’ha traslladat que varen estar ratificats pel Consell Consultiu de l’ACM 
de data 16.12.2014. 

 
.- Així doncs continuen pendents les acceptacions de les reeleccions i nomenaments de  
 
REELECCIONS 
-. Sr. Antoni Castells i Oliveres 
-. Sr. Joan Baptista Isart i López 
-. Àrea Metropolitana de Barcelona –representada pel Sr. Ramon Torra i Xicoy (pendent acceptació 
reelecció) 
 
NOMENAMENTS (nomenats al Patronat de 12.4.2013 a renovar el 12.4.2017) 
-. Diputació de Tarragona (pendent acceptació i designació de representant), ajornat. 
 -. Diputació de Lleida (pendent designació de representant). 
i l’aprovació per la Generalitat de Catalunya de la condició de patró institucional  
 
Acords del Patronat de 29 de juny de 2015 
 
...  
Seguidament i pel que fa al segon punt de l’ordre del dia es tracta de Donar compte i prendre constància 
de les modificacions del Patronat des del darrer Ple, així � Segons resulta de l’acta lliurada restava 
pendent l’acceptació, de la seva reelecció o nomenament i designació de representant persona física, per 
part de les següents persones i entitats: 
 
REELECCIONS 
 
-. Sr. Antoni Castells i Oliveres 
-. Sr. Joan Baptista Isart i López 
-. Àrea Metropolitana de Barcelona –representada pel Sr. Ramon Torra i Xicoy (pendent acceptació 
formal de la reelecció) 
 
NOMENAMENTS (nomenats al Patronat de 12.4.2013 a renovar el 12.4.2017) 
-. Diputació de Tarragona (pendent acceptació i designació de representant), ajornat. 
 -. Diputació de Lleida (pendent designació de representant). 
 
i l’aprovació per la Generalitat de Catalunya de la condició de patró institucional  
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� a data d’avui cal DONAR COMPTE I PRENDRE CONSTÀNCIA que des del darrer patronat s’han 
produït les següents modificacions: 
 
Han estat comunicades al President les renuncies com a membres del Patronat per part dels senyors: 

- Alex Bas i Vilafranca  

- Ernest Maragall i Mira 

Així com el canvi de representant del patró persona jurídica, Generalitat de Catalunya, representada pel 
Director/a de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb motiu del canvi de Director, resta 
pendent la designació/comunicació de la persona física en substitució de la senyora Montserrat de Vehí.  
 
... 
Acords del Patronat de 27 de gener de 2016 
...  
Seguidament i pel que fa al segon punt de l’ordre del dia es tracta de Donar compte i prendre constància 
de les modificacions del Patronat des del darrer Ple, així a data d’avui cal DONAR COMPTE I 
PRENDRE CONSTÀNCIA que des del darrer patronat s’han produït les següents modificacions: 
 
I.- Institucions que han canviat de representant o l’han confirmat són: 
 
1.- Comunicació Ajuntament de Barcelona – 16.9.2015- Canvi de representant: Im. Sr. Gerardo Pisarello 
Prados, substitut Sr. Jordi Cases Pallarés 
2.- Comunicació Diputació de Barcelona – 23.9.2015 – es manté la designa i continua com a 
representant: Sr. Xavier Forcadell Esteller 
3.- Comunicació Diputació de Lleida – 19.10.2015 – Canvi de representant: Il·ltre. Sra. Rosa Pujol i 
Esteve 
4.- Comunicació Ajuntament de Girona – 9.7.2015 – es manté la designa i continua com a representant: 
Sra. Maria Àngels Planas i Crous  
 
5.- Comunicació AMB- Àrea Metropolitana de Barcelona – 29.9.2015 – designació representant: Sr. 
Ramón M. Torra i Xicoy, substitut/suplent Sr. Joan Miquel Roca Cueto 
6.- Comunicació Diputació de Girona – Ple 3.8.2015 – designació representant: Sr. Albert Piñeira Brosel 
 
II.- Canvis comunicats pendents designació representant o tramesa acords de designació i nomenament de 
representant, i acceptacions pendents: 
 
1.- Ajuntament de Lleida (que malgrat haver-lo manifestat resta pendent la tramesa de l’acord de 
designació i nomenament de representant en la persona del senyor Joan Gómez López) 
2.- Generalitat de Catalunya, ¡representada pel director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
actualment la senyora Meritxell Masó Carbó – (manca designació per escrit i acceptació del càrrec de 
patró institucional mitjançant acord de Govern. 
3.- Federació de Municipis de Catalunya, representada pel senyor Xavier Amor, substitut Sr. Juan I. Soto 
(manca designació per escrit del substitut). 
4.- Sr. Antoni Castells Oliveres (pendent acceptació desprès reelecció) 
5.- Sr. Joan Baptista Isart i López (pendent acceptació desprès reelecció) 
 
III.- Baixes. 
- Alex Bas i Vilafranca 
- Ernest Maragall i Mira 
 
Composició del Patronat – març 2016. 
 
Els nomenaments realitzats per la Fundació per integrar el Patronat són els que segueixen, això no obstant 
només tenen la consideració de membres del patronat les persones físiques, jurídiques i administracions 
que per haver estat nomenades han acceptat el nomenament i càrrec de patró. 
 
PATRONS INSTITUCIONALS  
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Ajuntament de Barcelona (representat pel senyor Gerard Pisarello Prados, en substitució pel senyor Jordi 
Casas Pallarés)  
Diputació de Barcelona (representada pel senyor F. Xavier Forcadell i Esteller)  
Ajuntament de Lleida (representant anterior– Sr. Joan Gómez López – trasllat designació Sr. Joan Gómez 
López 25.1.2016). 
Ajuntament de Girona (representat per la senyora Ma. Àngels Planas i Crous)  
Generalitat de Catalunya, (representada pel director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
actualment la senyora Meritxell Masó Carbó) – manca designació escrita i acceptació per la Generalitat 
de la condició de patró institucional) 
 
PATRONS VITALICIS  
Sr. Àngel Garcia Fontanet (President) 
Sr. Josep M. Bricall i Massip  
Sr. David Pérez Maynar 
 
PATRONS TEMPORALS  
Ajuntament de Tarragona (representat pel senyor Joan Anton Font Monclús) 
Àrea Metropolitana de Barcelona - Mancomunitat de municipis (representada pel senyor Ramon Torra i 
Xicoy, en substitució pel senyor Joan Miquel Roca Cueto)  
Associació Catalana de Municipis (representada per la senyora Judith Gifreu, Sr. Francesc Esteve i 
Balagué representant del Fòrum Comarcal de l’ACM) 
Col· legi de Secretaris, interventors i tresorers de Catalunya (representat per la senyora Petra Saiz Antón) 
Diputació de Girona (Albert Piñeira Brosel)  
Diputació de Lleida (Rosa Pujol Esteve)  
Diputació de Tarragona (manca acceptació i designació representant) 
Federació de Municipis de Catalunya (representada pel senyor Xavier Amor, en substitució pel senyor 
Juan I. Soto) (manca designació per escrit del substitut) 
Instituto Nacional de Administración Pública (representat pel senyor Manuel Arenilla Sáez) 
Sr. Enric Argullol i Morgades 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña  
BAIXA - Sr. Álex Bas Vilafranca  
Sr. Josep Ramon Barberà 
Sr. Ferran Bel Accensi 
Sr. Lluís Bertran Saura 
Sr. Francesc Caminal i Badia 
PENDENT ACCEPTACIÓ desprès reelecció - Sr. Antoni Castells Oliveres 
PENDENT ACCEPTACIÓ desprès reelecció - Sr. Joan Baptista Isart i López 
Sra. Mercè Conesa Pagès 
Sr. Josep M. Elorduy Vidal 
Sr. Josep Ramon Fuentes Gasó 
Sr. Jaume Galofré i Crespi 
Sra. Meritxell Masó Carbó 
BAIXA - Sr. Ernest Maragall i Mira 
Sr. Joaquim Nadal i Farreres  
Sra. Àngels Orriols Salles 
Sr. Montserrat Peretó Garcia 
Sr. Oriol Pi-Sunyer i Cuberta 
Sra. Ariadna Quer Pi i Sunyer 
Sr. Carles Rossinyol Vidal 
Sr. Guerau Ruiz i Pena (Secretari) 
Sr. Juan I. Soto Valle 
Sr. Jordi Souto Andrés 
Sra. Josefina Valls Vila 
Sr. Eulàlia Vintró i Castells 
PATRONS EMÈRITS Sr. Antoni Siurana Zaragoza 
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c) Relació de les operacions de l’exercici per a les quals s’ha tramitat una autorització del 
Protectorat i estat de compliment de les resolucions corresponents. 
 
La Fundació no ha realitzat durant l’exercici cap operació que requerís una autorització expressa del 
Protectorat. 
 
d) Import de les compensacions de les despeses meritades pels membres dels Òrgans de govern 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’ha meritat cap despesa dels membres dels òrgans de govern. 
 
e) Import  dels acomptes concedits al conjunt del membres de l’Òrgan de govern. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s’ha fet efectiu cap import a compte al conjunt de membres de 
l’Òrgan de govern. 
 
f) Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no existeix cap tipus de garantia compromesa amb tercers ni passius 
contingents. 
 
g) Moviment dels fons especials. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no hi ha hagut cap tipus de moviment en els fons especials. 
 
h) Altre informació  
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, no s'ha produït cap fet significatiu després del tancament de l'exercici. 
 
i) Honoraris de l’empresa auditora 
 
La Fundació ha sotmès a auditoria voluntària els presents estats financers. Els honoraris i despeses per 
serveis professionals prestats per l’empresa auditoria en relació a aquests estats financers de l’exercici 
2015 són de 5.388,87 euros, i de l’exercici 2014 es de 5.177,50 euros. 
 
j) Medi Ambient.  
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, l’Entitat no ha tingut cap despesa mediambiental. 
 
k) Unitats de decisió. 
 
Durant els exercicis 2015 i 2014, la Fundació no forma part de cap conjunts d’empreses sotmeses a una 
mateixa unitat de decisió. 
 
 
 
25-. AMPLIACIÓ DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L’ARTICLE 3.10 DE LA “LEY 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. (B.O.E. 
24-12-2002) i l’article 3 del “REGLAMENTO PARA LA A PLICACIÓN DEL RÉGIMEN 
FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE L OS INCENTIVOS 
FISCALES AL MECENAZGO”. 
 
 
A) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats senyalant el 
corresponent número i lletra dels articles 6 i 7 de la LLEI 49/2002 que empari l’exempció amb indicació 
dels ingressos i despeses de cada una. També s’hauran d’indicar els càlculs  i criteris  utilitzats per 
determinar la distribució de les despeses entre les diferents rendes obtingudes per l’entitat. 
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La totalitat de les Rendes obtingudes per la FUNDACIÓ estan exemptes d’acord amb el contingut dels 
articles de la Llei 49/2002 que es detallen a continuació: 
 
Exercici 2015 
 

RENDES OBTINGUDES PER LA FUNDACIÓ 

INGRESSOS   EXEMPTES I.NO EXEMPTS TOTALS ARTICLE 

    

7050 Vendes Publicacions 51,93 Art.7.9 

7050 Prestació de Serveis 72.879,99 Art.7.8 

7050 Altres Ingressos 4,35 Art.7.8 

    
 

      

        

Ingressos per vendes     72.936,27   

    

7240 Subvencions 478.472,98 Art.6.1c) 

7260 Donacions 9.600,11 Art.6.1a) 

Subvencions oficials a les activitats     488.073,09   

    

    

752 Ingressos per arrendaments 20.520,60 Art.6.2 

    

Subvencions d'explotació     20.520,60   

    

76 Interessos Bancs 2.494,43 Art.6.2 

    

Interessos Banc     2.494,43   

    

INGRESSOS EXTRAORDINARIS 740,75   740,75 Art. 7.12 

    

Reversió Dotació insolvències 0   0 Art. 7.12 

    

TOTAL INGRESSOS   0 584.765,14   
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Exercici 2014 
 

RENDES OBTINGUDES PER LA FUNDACIÓ 

INGRESSOS   EXENTES I.NO EXENTS TOTALS ARTICULO 

    

7050 Vendes Publicacions 483,71 Art.7.9 

7050 Prestació de Serveis 51.213,12 Art.7.8 

7050 Altres Ingressos 
 

Art.7.8 

    
 

      

        

Ingressos per vendes     51.696,83   

    

7240 Subvencions 476.221,00 Art.6.1c) 

    

Subvencions oficials a les activitats     476.221,00   

    

752 Ingressos per arrendaments 20.520,60 Art.6.2 

    

Subvencions d'explotació     20.520,60   

    

76 Interessos Bancs 8.753,36 Art.6.2 

    

Interessos Banc     8.753,36   

    

INGRESSOS EXTRAORDINARIS 13.690,53   13.690,53 Art. 7.12 

    

Reversió Dotació insolvències 0,00   0,00 Art. 7.12 

    

TOTAL INGRESSOS   0 570.882,32   

 
 
 
La totalitat de les despeses són imputables a les rendes exemptes bé de l’exercici o bé d’exercicis anterior 
en els que s’havien obtinguts resultats negatius i que es compensaran amb els resultats d’aquest exercici. 
El volum total de despeses puja a la quantitat de 552.939,52 euros (554.214,19 euros en l’exercici 2014). 
Tenint un resultat d’explotació de 31.825,62 euros  (16.668,13 euros en l’exercici 2014) compensaran 
part dels resultats negatius d’exercicis anteriors. 
  
B) Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat realitzada 
per l’entitat per al compliment dels seus fins estatutaris  o del seu objecte. Les despeses de cada projecte 
es classificaran per categories, com ara despeses de personal, despeses per serveis exteriors o compra de 
material. 
 
El volum d’ingressos, despeses i resultats de cada projecte són els següents: 
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Despeses 2015 
 
 
 

  Projectes 

Comptes 

 

Observatori 

de Govern 

Local 

 Panel de 

Polítiques 

Públiques 

 Banc de 

Bones 

Pràctiques 

 Arxiu 

Carles Pi i 

Sunyer 

 INAP-

Serveis 

Pùblics 

Municipals 

 INAP-

Transparència 

 

Generalitat-

Serveis 

Municipals 

 Revista 

Franquisme 

i Transició 

 Consells 

Comarcals 

 Dret 

Local 2015 

  Local, 

Web, 

Mailing 

 

Publicacions 

 Memòria  

Federació Total 

Despeses -210.059,90 -63.716,87 -40.917,42 -116.140,50 -8.873,11 -45.822,75 -25.200,56 -5.159,22 -2798,83 -24.946,16 -1.940,24 -6.146,75 -1.217,23 -552.939,52 

6020000 8,74 2,65 1,70 4,89 1,15 1,13 1,05 0,15 0,12 1,04 0,08 0,23 0,16 23,08 

Devolució compres  8,74 2,65 1,70 4,89 1,15 1,13 1,05 0,15 0,12 1,04 0,08 0,23 0,16 23,08 

6020001 -2.374,39 -720,22 -462,51 -1.330,42 -311,74 -306,51 -284,85 -40,68 -31,64 -281,98 -21,93 -63,83 -42,76 -6.273,45 

Material d'oficina -2.374,39 -720,22 -462,51 -1.330,42 -311,74 -306,51 -284,85 -40,68 -31,64 -281,98 -21,93 -63,83 -42,76 -6.273,45 

6020002 -850,79 -258,07 -165,72 -876,71 -111,70 -109,83 -102,07 -14,58 -11,34 -101,04 -7,86 -22,87 -15,32 -2.647,90 

Altres aprovisionaments -850,79 -258,07 -165,72 -876,71 -111,70 -109,83 -102,07 -14,58 -11,34 -101,04 -7,86 -22,87 -15,32 -2.647,90 

6020003 -762,12 -14,11 -9,06 -232,41 -6,11 -6,00 -5,58 -0,80 -293,62 -5,52 -0,43 -1,25 -0,84 -1.337,85 

Fotocòpies i enquadernacions -762,12 -14,11 -9,06 -232,41 -6,11 -6,00 -5,58 -0,80 -293,62 -5,52 -0,43 -1,25 -0,84 -1.337,85 

6020004 -221,99 -21,06 -120,82 -67,77 -9,12 -8,96 -8,33 -67,33 -6,61 -8,25 -0,64 -1,87 -1,25 -543,99 

Correus (segells) -221,99 -21,06 -120,82 -67,77 -9,12 -8,96 -8,33 -67,33 -6,61 -8,25 -0,64 -1,87 -1,25 -543,99 

6061000 -4,59 -1,39 -0,89 -2,57 -0,60 -0,59 -0,55 -0,08 -0,06 -0,54 -0,04 -0,12 -0,08 -12,12 

Dte. sobre vendes -4,59 -1,39 -0,89 -2,57 -0,60 -0,59 -0,55 -0,08 -0,06 -0,54 -0,04 -0,12 -0,08 -12,12 

6070000 -250,00 -1.200,00 -370,37 -17.161,43       -1.560,13       -4.200,00 0,00 -24.741,93 

Col·laboracions -250,00 -1.200,00 -370,37 -17.161,43       -1.560,13       -4.200,00 0,00 -24.741,93 

6070018 -6.812,68 -2.066,47 -1.327,04 -3.817,28 -894,45 -879,45 -817,31 -116,73 -90,77 -809,06 -62,93 -183,14 -122,70 -18.000,00 

Fundacio Bosch i G -6.812,68 -2.066,47 -1.327,04 -3.817,28 -894,45 -879,45 -817,31 -116,73 -90,77 -809,06 -62,93 -183,14 -122,70 -18.000,00 
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6210001 -302,79 -91,84 -58,98 -169,66 -39,75 -39,09 -36,32 -5,19 -4,03 -35,96 -2,80 -8,14 -5,45 -800 

Lloguer material so -302,79 -91,84 -58,98 -169,66 -39,75 -39,09 -36,32 -5,19 -4,03 -35,96 -2,80 -8,14 -5,45 -800 

6210003 -4.478,54 -1.358,46 -872,37 -2.509,41 -587,99 -578,14 -537,28 -76,73 -59,67 -531,86 -41,37 -120,39 -80,66 -11.832,88 

Canon Ajuntament de Barcelona -4.478,54 -1.358,46 -872,37 -2.509,41 -587,99 -578,14 -537,28 -76,73 -59,67 -531,86 -41,37 -120,39 -80,66 -11.832,88 

6210004 -383,69 -116,38 -74,74 -214,99 -50,38 -49,53 -46,03 -6,57 -5,11 -45,57 -3,54 -10,31 -6,91 -1.013,76 

Lloguer FOTOCOPIADORA -383,69 -116,38 -74,74 -214,99 -50,38 -49,53 -46,03 -6,57 -5,11 -45,57 -3,54 -10,31 -6,91 -1.013,76 

6210005 -1.182,09 -358,56 -230,26 -662,35 -155,20 -152,60 -141,81 -20,25 -15,75 -140,38 -10,92 -31,78 -21,29 -3.123,24 

Lloguer centraleta -1.182,09 -358,56 -230,26 -662,35 -155,20 -152,60 -141,81 -20,25 -15,75 -140,38 -10,92 -31,78 -21,29 -3.123,24 

6220000 -1.086,62 -329,60 -211,66 -608,86 -142,66 -140,27 -130,36 -18,62 -14,48 -129,04 -10,04 -29,21 -19,57 -2.871,00 

Manteniment Casa G -1.086,62 -329,60 -211,66 -608,86 -142,66 -140,27 -130,36 -18,62 -14,48 -129,04 -10,04 -29,21 -19,57 -2.871,00 

6220002 -974,97 -295,73 -189,91 -546,29 -128,00 -125,86 -116,97 -16,70 -12,99 -115,78 -9,01 -26,21 -17,56 -2.575,99 

Manteniment Aire C -974,97 -295,73 -189,91 -546,29 -128,00 -125,86 -116,97 -16,70 -12,99 -115,78 -9,01 -26,21 -17,56 -2.575,99 

6220003 -449,46 -136,33 -87,55 -251,84 -59,01 -58,02 -53,92 -7,70 -5,99 -53,38 -4,15 -12,08 -8,10 -1.187,53 

Manteniment ordinadors -449,46 -136,33 -87,55 -251,84 -59,01 -58,02 -53,92 -7,70 -5,99 -53,38 -4,15 -12,08 -8,10 -1.187,53 

6220004 -145,45 -44,12 -28,33 -81,50 -19,10 -18,78 -17,45 -2,49 -1,94 -17,27 -1,34 -3,91 -2,62 -384,3 

Manteniment fotocopiadora -145,45 -44,12 -28,33 -81,50 -19,10 -18,78 -17,45 -2,49 -1,94 -17,27 -1,34 -3,91 -2,62 -384,3 

6220005 -829,40 -251,58 -161,56 -464,73 -108,89 -107,07 -99,50 -14,21 -11,05 -98,50 -7,66 -22,30 -14,94 -2.191,39 

Manteniment alarmes -829,40 -251,58 -161,56 -464,73 -108,89 -107,07 -99,50 -14,21 -11,05 -98,50 -7,66 -22,30 -14,94 -2.191,39 

6220006 -962,03 -291,81 -187,39 -539,05 -126,31 -124,19 -115,41 -16,48 -12,82 -114,25 -8,89 -25,86 -17,33 -2.541,82 

Manteniment Software -962,03 -291,81 -187,39 -539,05 -126,31 -124,19 -115,41 -16,48 -12,82 -114,25 -8,89 -25,86 -17,33 -2.541,82 

6230000 -10.951,21 -3.321,80 -2.133,18 -6.136,18 -1.437,80 -1.413,70 -1.313,80 -187,63 -145,91 -1.300,54 -101,15 -294,39 -197,24 -28.934,53 

Assessoria Jurídica, financera i 

laboral -10.951,21 -3.321,80 -2.133,18 -6.136,18 -1.437,80 -1.413,70 -1.313,80 -187,63 -145,91 -1.300,54 -101,15 -294,39 -197,24 -28.934,53 

6250001 -242,39 -73,52 -47,21 -135,81 -31,82 -31,29 -29,08 -4,15 -3,23 -28,79 -2,24 -6,52 -4,37 -640,42 
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Assegurança Nau de -242,39 -73,52 -47,21 -135,81 -31,82 -31,29 -29,08 -4,15 -3,23 -28,79 -2,24 -6,52 -4,37 -640,42 

6250002 -129,26 -39,21 -25,18 -72,42 -16,97 -16,69 -15,51 -2,21 -1,72 -15,35 -1,19 -3,47 -2,33 -341,51 

Assegurança Casa G -129,26 -39,21 -25,18 -72,42 -16,97 -16,69 -15,51 -2,21 -1,72 -15,35 -1,19 -3,47 -2,33 -341,51 

6260001 -121,89 -36,97 -23,74 -68,30 -16,00 -15,74 -14,62 -2,09 -1,62 -14,48 -1,13 -3,28 -2,20 -322,06 

Despeses comissió -121,89 -36,97 -23,74 -68,30 -16,00 -15,74 -14,62 -2,09 -1,62 -14,48 -1,13 -3,28 -2,20 -322,06 

6270001                     -645,00 0,00 0,00 -645 

Relacions Públiques                     -645,00 0,00 0,00 -645 

6270003   -508,00           -2.375,00       0,00 0,00 -2.883,00 

Publicacions   -508,00           -2.375,00       0,00 0,00 -2.883,00 

6270004 -609,14 -100,20 -754,11 -185,10 -43,37 -42,64 -39,63 -5,66 -4,40 -39,23 -674,05 -138,88 -5,95 -2.642,36 

Internet i G.E.F.E -609,14 -100,20 -754,11 -185,10 -43,37 -42,64 -39,63 -5,66 -4,40 -39,23 -674,05 -138,88 -5,95 -2.642,36 

6270005     -47,00                 0,00 0,00 -47 

Dossiers,programes     -47,00                 0,00 0,00 -47 

6280001 -4.825,17 -1.463,61 -939,89 -2.703,64 -633,50 -622,88 -578,87 -82,67 -64,29 -573,02 -44,57 -129,71 -86,91 -12.748,73 

Llum, electricitat -4.825,17 -1.463,61 -939,89 -2.703,64 -633,50 -622,88 -578,87 -82,67 -64,29 -573,02 -44,57 -129,71 -86,91 -12.748,73 

6280002 -1.436,72 -435,80 -279,86 -805,02 -188,63 -185,47 -172,36 -24,62 -19,14 -170,62 -13,27 -38,62 -25,88 -3.796,01 

Telèfon -1.436,72 -435,80 -279,86 -805,02 -188,63 -185,47 -172,36 -24,62 -19,14 -170,62 -13,27 -38,62 -25,88 -3.796,01 

6280003 -238,75 -72,42 -46,51 -133,78 -31,35 -30,82 -28,64 -4,09 -3,18 -28,35 -2,21 -6,42 -4,30 -630,82 

Aigua (SGAB) -238,75 -72,42 -46,51 -133,78 -31,35 -30,82 -28,64 -4,09 -3,18 -28,35 -2,21 -6,42 -4,30 -630,82 

6290001 -272,68 -726,21 -29,03 -83,51 -19,57 -19,24 -17,88 -2,55 -41,33 -17,70 -1,38 -4,01 -2,68 -1.237,75 

Missatgers -272,68 -726,21 -29,03 -83,51 -19,57 -19,24 -17,88 -2,55 -41,33 -17,70 -1,38 -4,01 -2,68 -1.237,75 

6290002 -17,47 -5,30 -3,40 -134,79 -2,29 -2,26 -2,10 -0,30 -0,23 -2,07 -0,16 -0,47 -0,31 -171,16 

Biblioteca (compres) -17,47 -5,30 -3,40 -134,79 -2,29 -2,26 -2,10 -0,30 -0,23 -2,07 -0,16 -0,47 -0,31 -171,16 
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6290004 -2.505,44 -759,97 -488,03 -1.403,85 -328,94 -323,43 -300,57 -42,93 -33,38 -297,54 -23,14 -67,35 -45,13 -6.619,70 

Neteja -2.505,44 -759,97 -488,03 -1.403,85 -328,94 -323,43 -300,57 -42,93 -33,38 -297,54 -23,14 -67,35 -45,13 -6.619,70 

6290005 -4,92 -1,49 -0,96 -2,76 -0,65 -0,64 -0,59 -0,08 -0,07 -0,58 -0,05 -0,13 -0,09 -13 

Viatges  i  hotels -4,92 -1,49 -0,96 -2,76 -0,65 -0,64 -0,59 -0,08 -0,07 -0,58 -0,05 -0,13 -0,09 -13 

6310002 -82,20 -24,93 -16,01 -46,06 -10,79 -10,61 -9,86 -1,41 -1,10 -9,76 -0,76 -2,21 -1,48 -217,17 

Altres tributs i t -82,20 -24,93 -16,01 -46,06 -10,79 -10,61 -9,86 -1,41 -1,10 -9,76 -0,76 -2,21 -1,48 -217,17 

6341000 -7.992,99 -2.424,49 -1.556,95 -4.478,63 -1.049,41 -1.031,82 -958,91 -136,95 -106,50 -949,23 -73,83 -214,86 -143,96 -21.118,52 

Ajustament IVA -7.992,99 -2.424,49 -1.556,95 -4.478,63 -1.049,41 -1.031,82 -958,91 -136,95 -106,50 -949,23 -73,83 -214,86 -143,96 -21.118,52 

6400000 -117.782,92 -34.666,26 -22.510,55 -51.896,57 -1.257,68 -30.095,86 -14.445,82 -164,13 -127,63 -14.299,99 -88,48 -257,51 -172,53 -287.765,93 

Sous i Salaris -117.782,92 -34.666,26 -22.510,55 -51.896,57 -1.257,68 -30.095,86 -14.445,82 -164,13 -127,63 -14.299,99 -88,48 -257,51 -172,53 -287.765,93 

6420000 -33.626,17 -9.896,96 -6.426,60 -14.816,09 -359,06 -8.592,15 -4.124,18 -46,86 -36,44 -4.082,54 -25,26 -73,52 -49,26 -82.155,08 

Seg. Social a càrrec de l'empresa -33.626,17 -9.896,96 -6.426,60 -14.816,09 -359,06 -8.592,15 -4.124,18 -46,86 -36,44 -4.082,54 -25,26 -73,52 -49,26 -82.155,08 

6490000 -1.892,73 -9,62 -6,18 -555,57 -4,17 -4,10 -3,81 -0,54 -1.560,75 -3,77 -0,29 -0,85 -0,57 -4.042,95 

Altres despeses socials -1.892,73 -9,62 -6,18 -555,57 -4,17 -4,10 -3,81 -0,54 -1.560,75 -3,77 -0,29 -0,85 -0,57 -4.042,95 

6663000 -950,95 -288,45 -185,24 -532,84 -124,85 -122,76 -114,08 -16,29 -12,67 -112,93 -8,78 -25,56 -17,13 -2.512,54 

Pèrdues Fons Inversió -950,95 -288,45 -185,24 -532,84 -124,85 -122,76 -114,08 -16,29 -12,67 -112,93 -8,78 -25,56 -17,13 -2.512,54 

6780000 -0,34 -0,10 -0,07 -0,19 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 0,00 -0,04 0,00 -0,01 -0,01 -0,91 

Despeses Extraordinàries -0,34 -0,10 -0,07 -0,19 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 0,00 -0,04 0,00 -0,01 -0,01 -0,91 

6800000 -1.927,46 -584,65 -375,45 -1.080,00 -253,06 -248,82 -231,23 -33,02 -25,68 -228,90 -17,80 -51,81 -34,72 -5.092,61 

Amortització Immobilitat 

intangible -1.927,46 -584,65 -375,45 -1.080,00 -253,06 -248,82 -231,23 -33,02 -25,68 -228,90 -17,80 -51,81 -34,72 -5.092,61 

6810000 -2.386,21 -723,80 -464,81 -1.337,04 -313,29 -308,04 -286,27 -40,88 -31,79 -283,38 -22,04 -64,15 -42,98 -6.304,69 

Amortització immobilitzat 

material -2.386,21 -723,80 -464,81 -1.337,04 -313,29 -308,04 -286,27 -40,88 -31,79 -283,38 -22,04 -64,15 -42,98 -6.304,69 
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INGRESSOS 2015 
 

  Projectes 

Comptes 

 

Observatori 

de Govern 

Local 

 Panel de 

Polítiques 

Públiques 

 Banc de 

Bones 

Pràctiques 

 Arxiu 

Carles Pi i 

Sunyer 

 INAP-

Serveis 

Públics 

Municipals 

 INAP-

Transparència 

 

Generalitat-

Serveis 

Municipals 

 Revista 

Franquisme 

i Transició 

 Consells 

Comarcals 

 Dret 

Local 

2015 

  Local, 

Web, 

Mailing 

 

Publicacions 

 Memòria  

Federació Total 

Ingressos 224.947,01 67.523,83 42.598,29 124.371,47 9.501,96 46.613,72 25.717,25 5.174,04 2997,18 25.794,71 2.077,75 6.290,87 1.157,07 584.765,14 

7050001 24,29 6,21 2,74 13,43 1,03 1,29 0,84 0,02 0,32 1,38 0,22 0,24 -0,10 51,93 

Venda Publicacions 24,29 6,21 2,74 13,43 1,03 1,29 0,84 0,02 0,32 1,38 0,22 0,24 -0,10 51,93 

7050002 294,06 75,20 17.233,20 162,59 12,42 34.677,62 17.920,21 0,29 3,92 16,76 2,72 416,07 2.064,93 72.879,99 

Prestacions de Serveis 294,06 75,20 17.233,20 162,59 12,42 34.677,62 17.920,21 0,29 3,92 16,76 2,72 416,07 2.064,93 72.879,99 

7240000 2.175,19 556,24 245,60 1.202,65 91,88 115,57 75,49 4.952,17 28,98 123,98 20,09 21,06 -8,79 9.600,11 

Donacions Revista                4.950,00       0,00 0,00 4.950,00 

Repartició herència 2.175,19 556,24 245,60 1.202,65 91,88 115,57 75,49 2,17 28,98 123,98 20,09 21,06 -8,79 4.650,11 

7240001 101.506,41 25.957,39 11.460,88 56.122,11 4.287,72 5.393,16 3.522,99 101,10 1.352,47 5.785,75 937,57 982,65 -410,21 217.000,00 

Subvenció Ajuntament de 

Barcelona 101.506,41 25.957,39 11.460,88 56.122,11 4.287,72 5.393,16 3.522,99 101,10 1.352,47 5.785,75 937,57 982,65 -410,21 217.000,00 

7240002 93.460,74 23.899,94 10.552,46 51.673,72 3.947,86 4.965,69 3.243,75 93,09 1.245,27 5.327,16 863,26 904,77 -377,69 199.800,00 

Subvenció Diputació 93.460,74 23.899,94 10.552,46 51.673,72 3.947,86 4.965,69 3.243,75 93,09 1.245,27 5.327,16 863,26 904,77 -377,69 199.800,00 

7240028 4.677,71 1.196,19 528,15 2.586,27 197,59 248,53 162,35 4,66 62,33 266,62 43,21 45,28 -18,90 10.000,00 

Subvenció AMB 2013 4.677,71 1.196,19 528,15 2.586,27 197,59 248,53 162,35 4,66 62,33 266,62 43,21 45,28 -18,90 10.000,00 

7240033 11.694,29 2.990,48 1.320,38 6.465,68 493,98 621,33 405,87 11,65 155,81 666,56 108,02 113,21 -47,26 25.000,00 

Subv. Diputació Girona 11.694,29 2.990,48 1.320,38 6.465,68 493,98 621,33 405,87 11,65 155,81 666,56 108,02 113,21 -47,26 25.000,00 

7240034                   12.972,98   0,00 0,00 12.972,98 

Ajuntament Barcelona                   12.972,98   0,00 0,00 12.972,98 

7240037   10.000,00                 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
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DIPUTACIO BCN PANE   10.000,00                 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

7240038                       3.700,00 0,00 3.700,00 

Ajut a la recerca                        3.700,00 0,00 3.700,00 

7520000 9.598,95 2.454,66 1.083,80 5.307,19 405,47 510,00 333,15 9,56 127,90 547,13 88,66 92,92 -38,79 20.520,60 

Ingressos per lloguers 9.598,95 2.454,66 1.083,80 5.307,19 405,47 510,00 333,15 9,56 127,90 547,13 88,66 92,92 -38,79 20.520,60 

7590000 2,03 0,52 0,23 1,13 0,09 0,11 0,07 0,00 0,03 0,12 0,02 0,02 -0,01 4,35 

Ingressos per serveis 2,03 0,52 0,23 1,13 0,09 0,11 0,07 0,00 0,03 0,12 0,02 0,02 -0,01 4,35 

7630003 29,26 7,48 3,30 16,18 1,24 1,55 1,02 0,03 0,39 1,67 0,27 0,28 -0,12 62,56 

Revalorització Dipòsit 29,26 7,48 3,30 16,18 1,24 1,55 1,02 0,03 0,39 1,67 0,27 0,28 -0,12 62,56 

7690002 1.137,56 290,90 128,44 628,95 48,05 60,44 39,48 1,13 15,16 64,84 10,51 11,01 -4,60 2.431,87 

Interessos dipòsit 1.137,56 290,90 128,44 628,95 48,05 60,44 39,48 1,13 15,16 64,84 10,51 11,01 -4,60 2.431,87 

7780000 346,50 88,61 39,12 191,58 14,64 18,41 12,03 0,35 4,62 19,75 3,20 3,35 -1,40 740,75 

Ingressos extraordinaris 346,50 88,61 39,12 191,58 14,64 18,41 12,03 0,35 4,62 19,75 3,20 3,35 -1,40 740,75 

Resultat exercici 14.887,12 3.806,96 1.680,87 8.230,97 628,84 790,97 516,69 14,83 198,36 848,55 137,51 144,12 -60,16 31.825,62 
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DESPESES 2014 
 
  Projectes                       

Comptes 
Panel de 
Polítiques 
Públiques. 

Observatori 
Govern 
Local. 

Banc 
Bones 
Practiques. 

 Loc@l, 
web, 
mailing. 

Arxiu Pi i 
Sunyer. 

Transparència 
a Catalunya. 

Desenvolupament 
Observatori. 

 Consells 
Comarcals. 

 Actes 
Fundació. 

 Dret 
Local. 

 Memòria 
federació 
Municipis. 

Total. 

Despeses 75.488,09 275.862,36 22.954,47 1.742,98 92.103,79 15.473,16 36.356,39 27.310,06 534,51 5.024,79 1.363,59 554.214,19 

6020001 Material d'oficina 476,25 1.719,36 143,04 9,49 552,87 97,64 216,37 169,71 2,91 27,36 18,68 3.433,68 

6020002 Altres aprovisionaments 161,37 582,59 48,47 3,22 187,34 33,07 73,32 57,5 0,99 9,27 6,33 1.163,47 

6020003 Fotocòpies i enquadernacions 4,85 904,51 1,46 0,1 5,64 0,98 2,21 115,73 0,03 0,28 0,19 1.035,98 

6020004 Missatgeria 85,31 119,04 9,9 0,66 38,28 6,77 14,98 11,75 0,2 1,89 1,29 290,07 

6061000 Descompte sobre Vendes 29,23 105,53 8,78 0,58 33,93 5,99 13,28 10,42 0,18 1,68 1,15 210,75 

6062001 Descompte sobre Compres -2,5 -9,01 -0,75 -0,05 -2,9 -0,51 -1,13 -0,89 -0,02 -0,14 -0,1 -18 

6070001 Treballs Realitzat         687,44             687,44 

6210001 Lloguer material So 52,71 190,28 15,83 1,05 61,19 10,79 23,95 18,78 0,32 3,03 2,07 380 

6210003 Cànon Ajuntament 1.657,81 5.984,98 497,9 33,04 1.924,51 339,86 753,17 590,75 10,13 95,24 65,01 11.952,40 

6210004 Lloguer Fotocopiadora 140,61 507,62 42,23 2,8 163,23 28,83 63,88 50,11 0,86 8,08 5,51 1.013,76 

6210005 Lloguer Centraleta 433,2 1.563,91 130,1 8,63 502,89 88,8 196,81 154,37 2,65 24,89 16,99 3.123,24 

6220000 Manteniment Casa  190,85 689,01 57,32 3,8 221,56 39,13 86,71 68,01 1,17 10,96 7,48 1.376,00 

6220002 Manteniment Aire Condicionat 408,22 1.473,73 122,6 8,14 473,89 83,69 185,46 145,47 2,48 23,45 16,01 2.943,14 

6220003 Manteniment Ordinadors 646,28 2.333,19 194,1 12,88 750,25 132,49 293,62 230,3 3,95 37,13 25,34 4.659,53 

6220004 Manteniment Fotocopiadora 101,49 366,38 30,48 2,02 117,81 20,81 46,11 36,16 0,62 5,83 3,98 731,69 

6220005 Manteniment Alarmes 277,95 1.003,46 83,48 5,54 322,67 56,98 126,28 99,05 1,69 15,97 10,9 2.003,97 

6220006 Manteniment Software 203,01 732,91 60,97 4,05 235,67 41,62 92,23 72,34 1,24 11,66 7,96 1.463,66 

6230002 Col·laboradors Arxiu         18.721,56             18.721,56 

6230004 Assessorament jurídic i econòmic 3.618,61 13.063,81 1.086,79 72,11 4.200,76 741,84 1.644,00 1.289,47 22,12 207,89 141,9 26.089,30 
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6230005 Administració Nau 149,75 540,64 44,98 2,98 173,85 30,7 68,04 53,36 0,92 8,6 5,87 1.079,69 

6230006 Col·laboracions   7.724,72 379,75       2.066,12         10.170,59 

6230008 Auditoria 739,01 2.667,95 221,95 14,73 857,9 151,5 335,75 263,34 4,51 42,46 28,98 5.328,08 

6230009 Renovació Marques 133,43 481,7 40,07 2,66 154,89 27,35 60,62 47,55 0,81 7,67 5,23 961,98 

6250001 Assegurances 132,72 479,14 39,86 2,64 154,07 27,21 60,3 47,29 0,82 7,62 5,2 956,87 

6260000 Despeses Bancàries 65,24 235,55 27,34 1,3 75,74 13,38 29,64 23,25 0,39 3,75 2,56 478,14 

6270001 Relacions públiques, imatge       440               440 

6270003 Publicacions         181,73             181,73 

6270004 Internet 32,18 302,17 880,9 610,64 37,36 6,6 14,62 11,47 322,19 41,85 1,26 2.261,24 

6280001 Electricitat 1.645,14 5.939,24 494,09 32,78 1.909,80 337,27 747,42 586,23 10,07 94,51 64,51 11.861,06 

6280002 Telèfon 589,22 2.127,19 176,96 11,74 684,01 120,79 267,69 209,96 3,62 33,85 23,11 4.248,14 

6280003 Aigua 89,69 323,81 26,94 1,79 104,12 18,39 40,75 31,96 0,55 5,15 3,52 646,67 

6290001 Missatgers 67,63 421,74 20,31 1,35 78,51 13,86 30,72 24,1 0,41 3,89 2,65 665,17 

6290002 Biblioteca 3,2 11,56 0,96 0,06 3,72 0,66 1,45 1,14 0,02 0,18 0,13 23,08 

6290004 Neteja 948,35 3.423,70 284,82 18,9 1.100,91 194,42 430,85 337,94 5,8 54,48 37,19 6.837,36 

6290005 Viatges i Desplaçaments 18,91 68,28 5,68 0,38 21,95 3,88 8,59 6,74 0,11 1,09 0,74 136,35 

6290010 Restaurants i càtering 4,3 15,52 1,29 0,09 4,99 0,88 1,95 1,53 0,03 0,25 0,17 31 

6290018 Sous i Salaris D 2.496,62 9.013,22 749,83 49,75 2.898,26 511,82 1.134,26 889,65 15,26 143,43 97,9 18.000,00 

6310002 Altres Tributs 30,12 108,74 9,06 0,6 34,97 6,18 13,68 10,73 0,18 1,73 1,18 217,17 

6341000 Ajustaments IVA 3.421,57 12.352,44 1.027,61 68,19 3.972,01 701,45 1.554,48 1.219,25 20,91 1.560,21 134,17 26.032,29 

6400000 Sous i Salaris 43.531,73 145.825,03 12.113,86 57,19 35.351,34 8.932,61 19.795,67 14.118,65 17,54 164,87 112,53 280.021,02 

6420000 Seguretat Social 11.438,03 41.293,27 3.435,23 227,94 13.223,30 2.344,88 5.196,51 4.075,86 69,9 657,12 448,52 82.410,56 

6490000 Altres Despeses Socials 57,98 6.092,28 17,41 1,16 247,24 11,89 26,34 1.729,29 0,35 3,33 2,27 8.189,54 

6690001 Despeses Devolució 55,45 200,16 16,65 1,1 64,37 11,37 25,19 19,76 0,34 3,19 2,17 399,75 

6780000 Despeses Extraordinàries 1,01 3,64 0,29 0,02 1,17 0,21 0,46 0,36 0 0,06 0,04 7,26 
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6800000 Amortitzacions Immobilitzat 
Immaterial 

442,31 1.596,81 132,85 8,81 513,46 90,68 200,95 157,61 2,7 1.648,79 17,34 4.812,31 

6810000 Despeses Immobilitzat Material 907,38 3.275,80 272,52 18,08 1.053,36 186,02 412,24 323,34 5,55 52,13 35,58 6.542,00 

6940000 Dotacions Provisions 
Insolvències 

1,87 6,76 0,56 0,04 2,17 0,38 0,85 0,67 0,01 0,11 0,08 13,5 

 
INGRESSOS 2014 
 
  Projectes                       

Comptes 
Panel de 
Polítiques 
Públiques. 

Observatori 
Govern 
Local. 

Banc 
Bones 
Practiques. 

 Loc@l, 
web, 
mailing. 

Arxiu Pi i 
Sunyer. 

Transparència 
a Catalunya. 

Desenvolupament 
Observatori. 

 Consells 
Comarcals. 

 Actes 
Fundació. 

 Dret 
Local. 

 Memòria 
federació 
Municipis. 

Total. 

Ingressos 77.415,04 284.817,29 23.154,30 1.803,51 95.302,29 16.010,50 37.547,19 27.774,02 553,07 5.094,16 1.410,95 570.882,32 

7050001 Vendes i Publicacions 55,92 259,87 5,8 1,76 92,82 15,59 34,56 13,46 0,55 2,01 1,37 483,71 

7050002 Prestacions de Serveis 0 17.997,00 17.200,00 0 0 0 2.066,12 13.950,00 0 0 0 51.213,12 

7240001 Subvenció Ajuntament Barcelona 25.086,60 116.582,94 2.601,64 788,01 41.640,84 6.995,55 15.502,90 6.040,19 241,63 903,21 616,49 217.000,00 

7240002 Subvenció Diputació Barcelona 23.098,17 107.342,26 2.395,43 725,55 38.340,27 6.441,05 14.274,10 5.561,43 222,5 831,61 567,63 199.800,00 

7240017 Subvenció  Generalitat 161,15 748,91 16,71 5,06 267,5 44,94 99,59 38,8 1,56 5,8 3,96 1.393,98 

7240032 Subvenció AMB 1.156,07 5.372,49 119,89 36,31 1.918,93 322,37 714,42 278,35 11,14 41,62 28,41 10.000,00 

7240033 Subvenció Diputació de Girona 2.890,17 13.431,21 299,73 90,78 4.797,33 805,94 1.786,05 695,87 27,84 104,06 71,02 25.000,00 

7240034 Subvenció Ajuntament de 
Barcelona 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.027,02 0 3.027,02 

7240035 Fundació Jaume Bofill 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000,00 

7240036 Subvenció Diputació 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000,00 

7520000 Arrendaments 2.372,31 11.024,66 246,02 74,54 3.937,76 661,53 1.466,03 571,19 22,85 85,41 58,3 20.520,60 

7630003 Revalorització Dipòsits -60,05 -279,06 -6,23 -1,89 -99,68 -16,75 -37,11 -14,46 -0,58 -2,16 -1,46 -519,43 

7690002 Interessos dipòsits 1.071,99 4.981,79 111,17 33,67 1.779,39 298,93 662,47 258,11 10,33 38,6 26,34 9.272,79 

7780000 Ingressos extraordinaris 1.582,71 7.355,22 164,14 49,72 2.627,13 441,35 978,06 381,08 15,25 56,98 38,89 13.690,53 

Resultats Exercici 1.926,94 8.954,93 199,84 60,53 3.198,50 537,34 1.190,80 463,96 18,56 69,38 47,35 16.668,13 

 



 MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015  
DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I D’ACTIVITATS DE LA  

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER, D’ESTUDIS AUTONÒMICS I  LOCALS 
 

-49- 

Les inversions  -que han pujat a la quantitat de 375,00 euros (26.114,35 euros en l’exercici 2014) - han 
estat finançades íntegrament per subvencions i altres ingressos que ha rebut la Fundació, essent traspassat 
com a despesa l’amortització corresponent a l’exercici que ha estat imputada.  
 
C) Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a que es refereix l’article  3.2º de la Llei 
49/2002, així com la descripció del destí o de l’aplicació donada a les mateixes. 
 
La Fundació Carles Pi i Sunyer destina la totalitat de les rendes obtingudes a la realització de fins 
d’interès general. La totalitat dels ingressos, d’acord amb el que s’ha especificat en el punt b) estan 
destinats a finançar les activitats pròpies de la Fundació és a dir a la realització d’estudis, seminaris i 
recaptació d’informació (activitat cultural) essent el resultat obtingut de 31.825,22 euros (16.668,13 euros 
en l’exercici 2014) que passarà a formar part dels resultats negatius d’exercicis anteriors. 
 
Pel que fa referència a les inversions realitzades per la Fundació, la totalitat d’elles han estat finançades 
mitjançant subvencions i altres ingressos que ha tingut la Fundació. Respecte aquestes s’imputen com a 
despesa a mesura que es produeix la seva depreciació (amortització).  
 
D) Retribucions, dineràries o en espècie, satisfetes per l’entitat als seus patrons, representants o membres 
de l’òrgan de govern, tant en concepte de reemborsament per les despeses que els hi hagi ocasionat el 
desenvolupament de la seva funció, com en concepte de remuneració pels serveis prestats a entitat 
diferent dels propis de les seves funcions. 
 
La Fundació no satisfà cap remuneració als patrons, representants o membres de l’òrgan de govern. 
 
E) Percentatge de participació que tingui l’entitat en societats mercantils, incloent la identificació de les 
quantitats que hagin estat objecte de reintegrament. 
 
La FUNDACIO CARLES PI I SUNYER no té cap participació en cap societat mercantil. 
 
F) Retribucions percebudes pels administradors que representen a l’entitat en les societats mercantils en 
que participi, amb indicació de les quantitats que hagin estat objecte de reintegrament. 
 
La FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER no ha rebut cap retribució en concepte d’administrador de cap 
societat mercantil. 
 
G) Convenis de col· laboració empresarial en activitats d’interès general subscrits per l’entitat, identificant 
al col· laborador que participi en les mateixes amb indicació de les quantitats rebudes. 
 
La FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER no ha rebut en concepte de conveni de col· laboració cap 
quantitat que no provingui de les  pròpies Administracions Públiques que han estat considerades com a 
subvencions.  
 
H) Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge que, en el seu cas, faci l’entitat. 
 
La Fundació Carles Pi i Sunyer no ha fet cap activitat prioritària de mecenatge. 
 
I) Indicació de la previsió estatutària relativa al destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució i, en el 
cas que la dissolució s’hagi produït durant l’exercici, del  destí donat al dit patrimoni. 
 
L’estatut de la Fundació recull els següent en el seu article 37,38, 39 i 40  
 
 
Article 37è - Modificacions estatutàries, estructurals i dissolució. 
El Patronat, tenint en compte l’ de la Fundació i la voluntat fundacional, mitjançant un acord adoptat de 
conformitat amb l’establert en l’article 16è.6 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia 
convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de 
la Fundació, amb l’aprovació del Protectorat prevista a la legislació vigent.  
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Article 38è -1. L’extinció de la Fundació podrà ésser acordada pel Patronat quan les circumstàncies 
evidenciïn la necessitat o justificada conveniència de dissoldre-la, tenint sempre en compte la voluntat 
dels fundadors manifestada a l’acte constitutiu i en aquests estatuts. Per extingir aquesta entitat és 
necessari l’acord adoptat pel Patronat. L’extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, 
s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l’aprovació del Protectorat. 
2. La Fundació és podrà dissoldré si concorre alguna de les causes següents: a) Finiment del termini que 
estableixen els estatuts, llevat que, abans del finiment, se n'hagi acordat una pròrroga. b) Compliment 
íntegre de la finalitat per a la qual s'han constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent 
de modificar-la i que el patronat l'acordi. c) Il· licitud civil o penal de llurs activitats o de llurs finalitats, 
declarada per una sentència ferma. d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs. e) Les altres que 
estableixen la llei o els estatuts.  
3. Modalitats i període de liquidació. La dissolució obre el període de liquidació, fins a la fi del qual 
l'entitat conserva la personalitat jurídica. Durant aquest període, la mateixa s'ha d'identificar en les seves 
relacions de tràfic com a entitat «en liquidació». La liquidació és pot dur a terme, per mitjà de la 
realització dels béns de :l'entitat o de la cessió global d'actius i passius, en el termini fixat per la llei o per 
l'acord o la decisió que en disposi la dissolució. Aquest termini pot tenir una durada màxima de tres anys, 
llevat de causa justificada de força major. Un cop transcorregut aquest termini, qualsevol membre de la 
Fundació o del seu òrgan de govern pot sol· licitar a l'autoritat judicial que separi del càrrec els liquidadors 
i pot presentar una proposta de nomenaments. 
 
Article 39è - Destinació del patrimoni romanent. 
L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, que s’ha de publicar en 
els termes exigits per la normativa vigent, l’han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que 
es nomenin o, si escau, el Protectorat. Tot respectant la voluntat fundacional de que els béns sobrants es 
destinessin a les Corporacions Locals atorgants que figuren a l’Escriptura Fundacional, i en el seu defecte 
a la Generalitat de Catalunya.  
 

Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat es 
destinarà a aquelles entitats d'entre les que s’estableixen en el paràgraf anterior i en el seu defecte el 
patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a una Fundació, una entitat pública o una altra entitat sense afany de 
lucre amb uns fins similars als de la Fundació, designada pels estatuts o per la carta fundacional i, si no 
s’ha fet, amb preferència per les del seu mateix domicili o, si no n’hi ha, per les de la comarca amb 
finalitats anàlogues, i a manca d’aquestes a d’altres entitats que autoritzi el Protectorat. A la/les 
destinatària/es haurà de concórrer les circumstàncies establertes a l’article 3, apartat 6è de la Llei 49/2002 
de 23 de desembre, tot garantint que en el cas de dissolució de la Fundació el seu patrimoni es destina en 
la seva totalitat a alguna de les entitats considerades com entitats beneficiaries del mecenatge als efectes 
previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002 o a entitats públiques de naturalesa no 
fundacional que persegueixen fins d’interès general, essent que en cap cas tindran dita condició d’entitats 
sense fins lucratius a aquests efectes les entitats el règim jurídic de les quals permeti, en els supòsits 
d’extinció, la reversió del seu patrimoni a l’aportant del mateix o als seus hereus o legataris, salvant-ne 
que la reversió estigui prevista a favor d’alguna entitat beneficiaria del mecenatge als efectes previstos als 
esmentats articles 16 a 25.  
--- En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i 
donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior. 
--- En qualsevol cas en cas d’extinció de la Fundació no es produirà la reversió del patrimoni a 
l’aportant/s del mateix, ni als seus hereus o legataris, salvant-ne que en aquests concorrin les 
circumstàncies establertes a l’article 3, apartat 6è de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, es a dir, que la 
reversió sigui a favor d’una entitat sense fins lucratius a la qual li sigui d’aplicació el règim fiscal especial 
establert al Títol III de la Llei 49/2002 per a les entitats sense fins lucratius o, entitats públiques de 
naturalesa no fundacional que persegueixen fins d’interès general. 
--- L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha d'ésser autoritzada pel protectorat abans que 
no s'executi. 
--- Si la Fundació dissolta fos titular de fons especials, la destinació del patrimoni d'aquests s'ha de 
determinar d'acord amb el que estableix la legislació vigent. 
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TÍTOL IX 
ARXIU CARLES PI I SUNYER  

 

Article 40è – No està integrat al Patrimoni de la Fundació l’arxiu del qui fou Alcalde de Barcelona, 
Conseller de la Generalitat i Ministre de la República, atès que va ésser dipositat a la Fundació per la 
família Pi i Sunyer pel seu ús per part de l’entitat i tornarà a mans de la família Pi i Sunyer per tal de 
reservar així el seu ús i explotació que tindrà finalitats de caràcter cultural a favor de l’Excm. Ajuntament 
de Barcelona. 
--- L’anterior s’entén sense perjudici de la possibilitat de constituir un fons especial conforme a l'establert 
en aquests estatuts i a la legislació vigent, prèvia l’aprovació i amb la preceptiva acceptació del Patronat. 
 
 

*********** 
 
 
A 27 de març de 2016 queda formulada la memòria, 
 
 
 
 
 
Àngel García Fontanet 
President 
 

Guerau Ruiz i Pena 
Secretari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


