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FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA 

 
MEMÒRIA ANUAL REFERIDA A L’EXERCICI FINALITZAT 

A 31 DE DESEMBRE DE 2009 
 

  
 
 

 
1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

La Fundació Privada INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA  va 
ser constituïda per escriptura pública atorgada el 16 de març de 1.988 
davant el Notari de Barcelona José Luis Mezquita del Cacho, i inscrita 
per Ordre del Conseller de Justícia en el Registre de Fundacions 
Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 392. El seu 
domicili actual es troba a Barcelona, carrer Montalegre número 5. 

La data de tancament dels exercicis econòmics és el 31 de desembre 
de cada any. 

La seva activitat consisteix fonamentalment en la promoció, foment, 
divulgació i la defensa de la cultura, sota qualsevol forma d’expressió, 
entre els ciutadans, així com facilitar la projecció internacional de la 
cultura. 

Aquest any 2009 les activitats de l’Institut han sigut les següents:  

Cursos generals  

--Els grans llibres d’Occident, cicle de conferències dirigit per Jordi 
Llovet, 10 sessions, del 13 de gener a l’17 de març de 2009, 219 
matriculats (places exhaurides) 

--Aula Xcèntric. Cinema reinventat, curs dirigit per Gonzalo de Lucas i 
Núria Ferrer, del 14 d’abril a l’11 de juny de 2009, 44 matriculats 
(places exhaurides) 

--Construït amb paraules, curs dirigit per Fabián Gabriel Pérez; amb la 
col·laboració de l’ETSAB, del 18 de març al 6 de maig de 2009, 218 
matriculats (places exhaurides) 

--Els grans llibres d’Occident, cicle de conferències dirigit per Jordi 
Llovet, 10 sessions, del 6 d’octubre al 15 de desembre del 2009, 225 
matriculats (places exhaurides) 

--L’art de la novel·la, curs dirigit per Jordi Llovet, del 6 d’octubre de 
2009 al 9 de març del 2010, 77 matriculats (places exhaurides) 
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Congressos  

--Maquiavel a Espanya, Espanya a Maquiavel, congrés celebrat el 5 i 6 
de novembre de 2009, conjuntament amb la Universitat de Barcelona, 
15 matriculats, 70 assistents de mitjana 

Seminaris 

--Las olvidadas, seminari a càrrec de Lydia Olicva i Isabel Núñez, del 
26 de gener al 23 de febrer de 2009, 35 matriculats 

--Si éstos son hombres, seminari a càrrec de José Luis Pérez Triviño, 
del 29 de gener al 19 de març de 2009, 19 matriculats 

--Danzas del fin del mundo, seminari a càrrec de Roberto Fratini, amb 
la col·laboració del Mercat de les Flors, l’APdC i La Caldera, del 3 al 12 
de febrer de 2009, 25 matriculats,  50 assistents de mitjana 

--La universalitat del arquetips, seminari a càrrec d’Enric Puig Punyet i 
Gisela Llobet, del 19 d’octubre al 30 de novembre de 2009, 63 
matriculats (places exhaurides) 

--Tragedia griega y filosofia, seminari a càrrec de Francisco 
Bengoechea, del 22 d’octubre de 2009 al 14 de gener de 2010, 102 
matriculats  

 

Altres 

 --Master Metropolis, del 4 de maig a l’10 de juliol de 2009, dirigit per 
Xavier Costa, organitzat conjuntament amb el CCCB i la Fundació 
Politècnica de Catalunya, 25 matriculats  

--L’Institut ha participat activament durant tot l’any 2009 en tasques 
organitzatives de diferents cursos i seminaris generats pel Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, entre els quals cal destacar 
Immigració: el capital social i cultura; Universals Humans. 

Els usuaris habituals de les activitats de l’Institut d’Humanitats varien 
en funció del tipus de curs o sessió i del seu grau d’especialització, des 
d’estudiants i llicenciats recents fins pensionistes i ciutadania en 
general. 

L’activitat es desenvolupa dins de l’àmbit previst en el seu objecte 
social i per a la realització de les finalitats esmentades, la Fundació 
actua sense ànim de lucre, afectant de manera duradora i indefinida el 
seu patrimoni a aquesta realització. 

Respecte a les accions dutes a terme per promoure condicions 
d’igualtat entre homes i dones, donades les activitats desenvolupades 
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per la Fundació no ha estat necessària la promoció de les condicions 
de igualtat entre homes i dones. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

-Imatge fidel 

Els estats financers adjunts han estat obtinguts dels registres 
comptables de la Fundació Institut d’Humanitats de Barcelona que 
compleixen amb les disposicions legals vigents en matèria comptable i 
estan d’acord amb els principis de comptabilitat generalment 
acceptats. 

En virtut de l’article 3 del Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel 
qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de fundacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya, la Fundació es considera de 
reduïda dimensió i en consequencia els comptes anuals han sigut 
formulats amb el model simplificat. 

Els comptes anuals estan formats pel Balanç de Situació, el compte  
de Pèrdues i Guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
liquidació del pressupost i la present Memòria, formant conjuntament 
una sola unitat. El seu objectiu és presentar la millor imatge fidel de la 
seva situació patrimonial, financera i de resultats de l’entitat. 

 

-Principis comptables no obligatoris aplicats 

No s’ha aplicat cap principi comptable fora dels obligatoris. 

 

-Comparació de la informació. 

De conformitat amb la Disposició Transitòria del Decret 259/2008, de 
23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de 
fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, els 
comptes no es presenten comparats amb els de l’exercici anterior, que 
es transcriuran en la present memòria. 

A la Memòria s’ha inclòs tota la informació que deu establir-se d’acord 
amb el mencionat Pla, excloent-hi els apartats que no són aplicables a 
la Fundació, així com les partides comptables sense saldo o informació 
a mencionar.  

 

-Agrupacio de partides 

Les partides que han estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de 
resultats o a l’estat de canvis de patrimoni net s’informen en l’apartat 
de la memòria corresponent. 
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-Elements aplegats en diverses partides: 

La Fundació no té registrats elements patrimonials en dues o més 
partides del balanç. 

 

-Correcció d’errors 

No s’han realitzat durant l’exercici ajustaments per correcció d’errors. 

 

3.- ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ AL NOU PLA GENERAL 

COMPTABLE. 

No s’ha realitzat cap canvi en els criteris comptables, com a conseqüència 

de la transició al nou Pla General 2008. 

El Balanç de 2008 

ACTIU EXERCICI 2008 

A. Fundadors per desemborsaments no exigits   

B. Immobilitzat 881,04 

I. Despeses d'establiment 0,00 

II. Immobilitzacions immaterials 0,00 

III. Béns del patrimoni cultural 0,00 

IV. Altres immobilitzacions materials 503,41 

V. Immobilitzacions financeres 377,63 

C. Béns integrants dels fons dotacionals o de fons especials   

D. Despeses a distribuir en diversos exercicis   

E. Actiu circulant 32.632,33 

I. Fundadors per desemborsaments exigits 0,00 

II. Existències 0,00 

III. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats 0,00 

IV. Altres deutors 608,82 

V. Inversions financeres temporals 0,00 

VI. Tresoreria 26.588,29 

VII. Ajustaments per periodificació 5.435,22 

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) 33.513,37 

          

PASSIU EXERCICI 2008 

A. Fons propis 3.739,37 

I. Fons dotacionals  3.005,06 

II. Fons especials   

III. Reserva de revaloració   

IV. Excedents d'exercicis anteriors 675,93 

V. Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals   

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 58,38 

B. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 0,00 

C. Provisions per a riscos i despeses 0,00 

D. Creditors a llarg termini 0,00 

E. Creditors a curt termini 29.774,00 

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) 33.513,37 

El compte de resultats del 2008 és: 
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DEURE EXERCICI 2008 HAVER EXERCICI 2008 

A) DESPESES 188.394,03 B) INGRESSOS 188.452,41 
1. Ajuts concedits i altres 

despeses 
0,00 1. Ingressos de la fundació per 

les activitats 
187.988,50 

a) Ajuts concedits   a) Ingressos per vendes i 
prestacions de serveis i  altres 
ingressos periòdics 

54.664,50 

b) Despeses per 
col·laboracions i per 
l'exercici del càrrec de 
patró 

  b) Ingressos de promocions, 
patrocinadors i col·laboracions 

  

    c) Subvencions oficials a les 
activitats 

133.324,00 

c) Reintegrament 
d'ajuts i assignacions 

  d) Subvencions, donacions i 
llegats de capital traspassats al 
resultat de l'exercici 

  

    e) Donacions i altres 
ingressos per a les activitats 

  

2. Consums d'explotació 0,00 f) Reintegraments de 
subvencions,  donacions i llegats 
rebuts 

  

3. Despeses de personal 86.964,82 2. Altres ingressos 421,73 
a) Sous, salaris i 

assimilats 
66.867,94     

b) Càrregues socials 20.096,88     
4. Dotacions per a 

amortitzacions 
d'immobilitzat 

428,71     

5. Altres despeses 99.316,47     
6. Variació de les 

provisions de les activitats 
      

I. RESULTATS POSITIUS 
D’EXPLOTACIÓ  

1.700,23 I. RESULTATS NEGATIUS 
D'EXPLOTACIÓ  

0,00 

7. Despeses financeres i 
despeses assimilades 

18,95 3. Ingressos financers  42,18 

a) Despeses 
financeres 

18,95 a)      Rendiments financers 24,31 
b)       Benefici en inversions 

financeres 
17,87 

b) Pèrdues 
d'inversions financeres 

      

8. Variació de les 
provisions d'inversions 
financeres 

      

9. Diferències negatives 
de canvi 

  4. Diferències positives de 
canvi 

  

II. RESULTATS 
FINANCERS POSITIUS  

23,23 II. RESULTATS FINANCERS 
NEGATIUS 

0,00 

III. RESULTATS POSITIUS 
DE LES ACTIVITATS 
ORDINÀRIES  

1.723,46 III. RESULTATS NEGATIUS DE 
LES ACTIVITATS ORDINÀRIES  

0,00 

10. Variació de les 
provisions de l'immobilitzat 
immaterial i material i de les 
participacions a llarg termini 
de societats mercantils del 
grup i associades 

  5. Beneficis en alienació 
d'immobilitzat immaterial i material 
i de les participacions a llarg 
termini de societats mercantils del 
grup i associades 

  

12. Despeses 
extraordinàries 

1.665,08 6. Ingressos extraordinaris   

13. Despeses i pèrdues 
d'altres exercicis 

  7. Ingressos i beneficis d'altres 
exercicis 

  

IV. RESULTATS 
EXTRAORDINARIS 
POSITIUS  

0,00 IV. RESULTATS 
EXTRAORDINARIS NEGATIUS  

1.665,08 

V. RESULTATS POSITIUS 
ABANS D'IMPOSTOS  

58,38 V. RESULTATS NEGATIUS 
ABANS D'IMPOSTOS  

0,00 

15. Impost sobre 
societats 

      

       

VI. EXCEDENT POSITIU 
DE L'EXERCICI (ESTALVI)  

58,38 VI. EXCEDENT NEGATIU DE 
L'EXERCICI (DESESTALVI) 

0,00 
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4. APLICACIÓ DE RESULTATS 

El resultat obtingut per la Fundació en l’exercici tancat a 31 de 
desembre de 2009 és de 18.689,14 euros d’excedent que s’aplicarà a 
compensar excedents negatius d’exercicis anteriors. 

La totalitat d’ingressos i rendes obtingudes per la Fundació han estat 
destinades a la realització de les seves finalitats fundacionals d’interès 
general. 

 
5. NORMES DE  REGISTRE I VALORACIÓ 

Els principals criteris comptables empleats per la Fundació en 
l’elaboració del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici 2009 són els següents: 

           

- Immobilitzat material:  

Cost: Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu 
d'adquisició o al cost de producció.  

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 
a 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 a cost de 
l'exercici  en què s'incorren. 

 

Amortització: L'amortització d'aquests actius comença quan els actius 
estan preparats per a l'ús per al qual van ser projectats. 

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost 
d'adquisició dels actius menys el seu valor residual. 

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 a terme mitjà, dels diferents elements: 

 Equips informàtics:  25% 

 Altre immobilitzat:  15% 

 



 

 
7 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en 
la data de cada balanç.      

 

- Instruments financers 

Les diferents categories d’actius financers són les següents: 

 

Préstecs i partides a cobrar  

En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la 
prestació de serveis per operacions de tràfic de la Fundació. També 
s’han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les 
operacions de tràfic de la Fundació 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 de l'interès efectiu.  

Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu 
financer menys els reemborsaments de principal i corregit (en més o 
menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a 
resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de 
reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost 
amortitzat inclou a més les correccions al seu valor motivades per la 
deterioració que hagin experimentat. El tipus d'interès efectiu és el tipus 
d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a 
la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al 
llarg de la seva vida romanent.  

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.  

 

Inversions mantingudes fins al seu venciment  

Actius financers no derivats els cobraments dels quals són fixos o 
determinables, que es negocien en un mercat actiu i amb venciment fix 
els quals la Fundació té la intenció i capacitat de conservar fins a la 
seva finalització. Després del seu reconeixement inicial pel seu valor 
raonable, s'han valorat també al seu cost amortitzat. 
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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.  

L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de 
l'actiu financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable 
com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de 
venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.  

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.  

En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència 
objectiva que el valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars 
característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha deteriorat com a 
conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després 
del seu reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un 
retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat rebre en el futur i que 
pot estar motivat per insolvència del deutor. 

La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en 
llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que 
es rebran, descomptant-los al tipus d'interès efectiu calculat en el 
moment del seu reconeixement inicial.  

Les diferents categories de passius financers són les següents:  

 

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 la 
Fundació 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 
els 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.  
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un 
any i que no tenen un tipus d'interès contractual, així com els 
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament 
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de les quals s'espera que sigui a 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 de meritació en el compte de resultats utilitzant el 
mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres en la 
mesura que no es liquiden en el període que es reporten.  
Els préstecs es classifiquen com a corrents, tret que la Fundació tingui 
el dret incondicional per 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.  

 

- Impost sobre beneficis.  

La Fundació INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA es troba 
sotmesa al règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels 
incentius Fiscals al Mecenatge, atès que es compleixen la totalitat de 
requisits per tenir-hi dret, i s’ha optat per la seva aplicació de la manera 
legalment establerta. 

La totalitat de les activitats desenvolupades per la Fundació es troben 
dintre del seu objecte fundacional, motiu pel qual es va reconèixer la 
seva exempció a l’Impost sobre Societats, per Resolució de 22 de 
setembre de 1.997 de la Directora del Departament de Gestió 
Tributaria de la Agencia Estatal de l’Administració Tributaria, en seu de 
la Llei 30/94. 

Igualment, amb la posterior normativa, la totalitat de les rendes i 
ingressos obtinguts per la Fundació estan exempts de tributació a 
l’empara dels articles 6 i 7 de la Llei 49/2002. 

Per aquest motiu, la despesa per l’Impost sobre Societats de l’exercici 
es calcula sobre el resultat econòmic, corregit per les diferències de 
naturalesa permanent respecte als criteris fiscals, i deduint les 
bonificacions i deduccions aplicables a l’exercici. 

La quota diferencial s’obté sobre el resultat econòmic ajustat, corregit 
per les diferències de naturalesa temporal respecte als criteris fiscals, i 
deduint les retencions aplicables a l’exercici. 
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- Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és 
a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos 
representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent 
monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es 
calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els 
imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc 
ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.  

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer 
temporal, en funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès 
efectiu aplicable. 

Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per 
part del client. Els que en el moment de l'emissió d'estats financers es 
troben realitzats, però no acceptats, es valoren al menor valor entre els 
costos incorreguts i l'estimació d'acceptació. 

 

- Subvencions 

Les subvencions d’explotació s’han afectat directament a resultats i les 
subvencions en capital s’imputen a resultats en proporció a la 
depreciació experimentada durant el període pels actius finançats per la 
esmentada subvenció. 

 

6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE I MATERIAL  

A 31 de desembre de 2009 la Fundació no te cap immobilitzat 
intangible i la composició, així com el moviment, de l’immobilitzat 
material i de la seva corresponent amortització acumulada, és la 
següent: 

 

ELEMENTS 31/12/2008 ADDICIONS BAIXES 31/12/2009 

Equips d’Informàtica 1.150,80 1.091,55 1.150,80 1.091,55 

Altre Immobilitzat 1.044,00 0,00 0,00 1.044,00 

TOTAL 2.194,80 1.091,55 1.150,80 2.135,55 

     

AMORT. ACUMULADA 31/12/2008 DOTACIONS BAIXES 31/12/2009 

Equips d’Informàtica 1.150,80 247,47 1.150,80 247,47 

Altre Immobilitzat 540,59 156,60 0,00 697,19 

TOTAL 1.691,39 404,07 1.150,80 944,66 
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Els coeficients anuals d’amortització aplicats han estat els següents: 

 Equips d’informàtica: 25% 

 Altre immobilitzat: 15% 
 
Durant l’exercici, al que es refereixen aquest comptes anuals, s’ha 
substituït un equip per al procés de l’informació adquirit a l’exercici 
2004 i totalment amortitzat, per un de nou adquirit en data 3/2/2009. 
 
La Fundació ocupa un espai al carrer Montalegre numero 5 de 
Barcelona, on té ubicada la seva seu social, que li ha estat cedit pel 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
 
Els béns i mitjans utilitzats per la Fundació, tret del que s’ha esmentat 
en el paràgraf anterior, són de la seva propietat. 
 

7- ACTIUS FINANCERS.  

Actius financers 

Instrument de patrimoni Valors rep. De deute Derivats i altres Total 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Actius a valor raonable amb canvis en PIG 

ll/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions mantingudes a venciment 

ll/t 392,25 377,63 0,00 0,00 0,00 0,00 392,25 377,63 

c/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma 392,25 377,63 0,00 0,00 0,00 0,00 392,25 377,63 

Prestecs i partides a cobrar 

ll/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/t 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 608,82 4,44 608,82 

Suma 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 608,82 4,44 608,82 

Actius disponibles per a la venda 

ll/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de la cobertura 

ll/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total llarg termini 392,25 377,63 0,00 0,00 0,00 0,00 392,25 377,63 

Total curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 608,82 4,44 608,82 

 

L’import de 392,25.-€ correspon a un títol de la Caixa d’Arquitectes, 
adquirit per mantenir compte en aquesta entitat bancària. L’increment 
respecte a l’exercici anterior correspon a l’ampliació de capital amb 
càrrec al resultat de l’exercici que ha dut a terme aquella entitat 
financera. 
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8- PASSIUS FINANCERS  

 

La composició de l’import de 11.996,01 € és el següent: 

Creditors per prestacions de serveis  -30,16  

Administracions públiques 7.956,78  

Remuneracions pendents de pagament 4.069,39  

TOTAL 11.996,01  

 

Al 31 de desembre de 2009, els saldos amb les Administracions 
Públiques per conceptes fiscals són els següents: 

I.R.P.F (liquidació de retencions 4rt.trimestre)  6.030,93.-€ 

Seguretat Social (quota desembre) 1.925.85.-€ 

TOTAL 7.956,78.-€ 

 

L’import corresponent a les remuneracions pendents de pagament 
deriven, en la seva totalitat, de la periodificació de nòmines 
corresponents a l’exercici 2009, seguint el criteri de meritament. 

La Fundació no té deutes a llarg termini. 

 

9. FONS PROPIS 
 
Els moviments enregistrats en l’epígraf de fons propis  durant l’exercici 
2009 han estat els següents: 
 

Passius financers 

Deutes amb entitats de credit Derivats i altres Total 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Debits i altres partides pagar 

ll/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/t 0,00 0,00 11.996,01 17.894,00 11.996,01 17.894,00 

Suma 0,00 0,00 11.996,01 17.894,00 11.996,01 17.894,00 

Passius a valor raonable amb canvis en PIG 

ll/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres 

ll/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total curt termini 0,00 0,00 11.996,01 17.894,00 11.996,01 17.894,00 



 

 
13 

 
 

FONS PROPIS 31/12/2008 Altes Traspassos 31/12/2009 

Fons Fundacional 3.005,06    3.005,06 

Romanent 38.999,75    38.999,75 

Excedents negatius d'exercicis anteriors -38.323,82   58,38 -38.265,44 

Excedent de l'exercici 58,38 18.689,14 -58,38 18.689,14 

TOTAL 3.739,37 18.689,14 0,00 22.428,51 

 
Les altes que figuren en l’epígraf corresponen al resultat de l’exercici. 
 

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

La Fundació ha rebut, durant l’exercici de referència, les següents 
subvencions a l’explotació, per complir amb les condicions associades 
a la concessió de les mateixes: 

 Diputació de Barcelona 98.100,00 € 

 Ajuntament de Barcelona 35.224,00 € 

TOTAL 133.324,00 € 

 
11. SITUACIÓ FISCAL 

 

La Fundació INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA es troba 
sotmesa al règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels 
incentius Fiscals al Mecenatge, atès que es compleixen la totalitat de 
requisits per tenir-hi dret, i s’ha optat per la seva aplicació de la manera 
legalment establerta. 

La totalitat de les activitats desenvolupades per la Fundació es troben 
dintre del seu objecte fundacional, i d’igual manera, la totalitat de les 
rendes e ingressos estan exempts de tributació a l’empara dels articles 
6 i 7 de la Llei 49/2002. 

En conseqüència, resulta una quota diferencial a tornar de l’Impost 
sobre Societats de 4,31 euros derivada de les retencions bancàries 
aplicades a l’entitat. 

La Fundació té pendents de comprovació per les autoritats fiscals tots 
els tributs, no prescrits, a que està sotmesa segons la legislació fiscal 
vigent. 

D’altra banda, i als efectes de complir amb l’apartat 10 de l’article 3 de 
la Llei 49/2002, desenvolupat per l’article 3 del Reial Decret 1270/2003, 
de 10 d’octubre, assenyalem que els ingressos i despeses  
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corresponents a cada projecte o activitat  realitzada per la entitat, per 
al compliment dels seus fins estatutaris són els següents: 
 

RECURSOS   INGRESSOS   DESPESES  

    COL.LABORACIONS CONFERENCIANTS SERVEIS EXTERIORS PERSONAL FINANCERS ALTRES 

 Recursos Propis:    80.545,39       

 Inscripcions  67.840,10 50.228,00 30.317,39 16.379,94 84.151,24 191,44 1.245,29 

Las Olvidadas 1.230,00 910,68 2.000,00 1.012,50 6.010,80 0,00 22,58 

Grans Llibres d'Occident 23.640,00 17.502,77 7.211,76 4.876,08 6.010,80 0,00 433,94 

L'art de la novel.la 4.191,00 3.102,97 1.800,00 801,24 6.010,80 0,00 76,93 

Construït amb paraules 9.020,00 6.678,30 6.588,23 2.107,26 6.010,80 0,00 165,57 

Si estos son hombres. Los genocidios del sXX 995,00 736,69 1.611,76 480,23 6.010,80 0,00 18,26 

Espurnes de geni 0,00 0,00 1.053,88 0,00 6.010,80 0,00 0,00 

Aula Xcentric. Cinema reinventat 8.460,00 6.263,68 8.000,00 2.110,28 6.010,80 0,00 155,29 

Master Metrópolis 8.700,00 6.441,38 1.051,76 2.025,51 6.010,80 0,00 159,70 

La Universalitat del arquetips 3.590,00 2.657,99 0,00 686,34 6.010,80 0,00 65,90 

Tragèdia griega y filosofia 5.719,10 4.234,35 0,00 1.093,39 6.010,80 0,00 104,98 

Congrès Maquiavel 285,00 211,01 0,00 54,49 6.010,80 0,00 5,23 

Coproduccions-Organització de cursos               

Danza de fin del mundo 2.010,00 1.488,18 1.000,00 1.132,63 6.010,80 0,00 36,90 

Immigració: el capital social i cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010,80 0,00 0,00 

Universals humans 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010,80 0,00 0,00 

                

 Drets d'autor    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Subtotal  67.840,10 50.228,00 30.317,39 16.379,94 84.151,24 0,00 1.245,29 

 Institucionals:                

 Subvenció Ajuntament Barcelona  35.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Subvenció Diputació Barcelona  98.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Subtotal  133.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Altres :                

 Ingressos Financers  38,34 0,00 0,00 0,00 0,00 191,44 0,00 

 Subtotal  38,34 0,00 0,00 0,00 0,00 191,44 0,00 

    50.228,00 30.317,39 16.379,94 84.151,24 191,44 1.245,29 

 TOTAL   201.202,44 182.513,30 

EXCEDENT DE L'EXERCICI 18.689,14 

 
 
Els criteris per imputar les despeses entre els diferents cursos i 
seminaris és, en relació a les despeses generals, segons prorrata en 
funció dels ingressos obtinguts per cada producció; en referència a les 
despeses de personal, segons les activitats realitzades i, en relació a 
les despeses de conferenciants, col·laboracions i alguns serveis 
exteriors (programes i publicitat per exemple), segons la imputació 
concreta al programa que els va originar. 
 
D’altra banda, l’exempció de les rendes i ingressos obtinguts per  la 
Fundació es fonamenten en els següents articles de la Llei 49/2002: 
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Organització de conferències, cursos i seminaris 67.840,10 Article 7.8º 

 Subvencions   133.324,00 Article 6.1º, c) 

 Ingressos Financers  38,34 Article 6.2º 

 
Totes les rendes i ingressos obtinguts per la Fundació es destinen, en 
la seva totalitat, a l’obtenció de les seves finalitats d’interès general. 
 
Durant l’exercici 2009 no s’ha pagat ni reemborsat quantitat alguna als 
patrons, per la realització de la seva tasca. Per altra banda, la 
remuneració al secretari, no patró, com a treballador de la Fundació ha 
estat de 34.442,19.-€.  
 
La Fundació no participa en societats mercantils, mantenint únicament 
una participació de la Caixa d’Arquitectes, necessària per obrir compte 
en aquesta entitat bancària. 
 
Durant l’exercici, al que es refereixen aquest comptes anuals, no s’ha 
signat cap conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès 
general, ni s’han desenvolupat activitats prioritàries de mecenatge. 

Per últim, i segons estableix l’article 31 dels Estatuts de la Fundació en 
cas d’extinció, el patrimoni de la Fundació, una vegada liquidat pel 
Patronat, es destinarà a d’altres entitats públiques o privades que 
sense ànim de lucre es dediquin a activitats anàlogues a la d’aquesta 
Fundació, d’acord amb la decisió que adopti el Patronat. 

 
12. INGRESSOS I DESPESES  
 
Els ingressos rebuts per la Fundació han estat els següents: 

 
Respecte els ingressos derivats de subvencions, corresponen a 
subvencions d’explotació concedides per la Diputació i l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Respecte a les despeses, l’agrupació “Altres despeses d’explotació” té 
la composició següent: 

Cursos, conferències i seminaris 67.840,10 

 Subvencions   133.324,00 

Ingressos financers i altres 38,34 
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Els serveis professionals independents corresponen bàsicament a les 
conferencies realitzades durant l’exercici i a les col·laboracions de 
professionals externs. 
 
La provisió de 601,23.-€ correspon al saldo pendent de cobrament de 
l’editorial Anaya des de l’any 2007 que s’espera recuperar. 
 
L’import corresponent a despeses de personal de la Fundació 
ascendeix a la quantitat de 84.151,24 euros segons el següent 
desglossament: 
 
 
Sous i salaris 65.768,61 

Càrregues socials 18.382,63 

 
La despesa per càrregues socials correspon a les quotes de  Seguretat 
Social a càrrec de la Fundació. El nombre de persones ocupades en el 
curs de l’exercici ha estat de 3 (1 home i 2 dones) amb categoria 
professional d’administratius. 
 
Respecte als ajustaments per periodificació, el saldo de l’actiu del 
balanç a 31 de desembre 2009 (240,00.-€) mostra l’import 
corresponent a les despeses que, si bé s’han facturat en l’exercici 
actual, corresponen serveis del 2010; i l’import de l’epígraf del passiu 
del balanç (20.869,90.-€) correspon a cobraments de matrícules de 
cursos i ponències que s’impartiran en l’exercici 2010. 
 
 
 
 

Serveis de professionals exteriors 88.436,86 

Publicitat, propaganda i relacions publiques 1.009,73 

Reparacions i conservació 159,37 

Subministraments 1.335,18 

Serveis bancaris i similars 191,44 

Altres serveis 5.984,19 

Altres tributs 230,99 

Provisió per insolvències 601,23 

TOTAL 97.948,99 
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13. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 
FINALITATS FUNDACIONALS 
 
El detall de la dotació fundacional és el següent: 
 
Institució Import 

Diputació de Barcelona 1.502,53 

Ajuntament de Barcelona 1.502,53 

 
Tots els béns i drets que formen part de la dotació fundacional estan 
vinculats directament al compliment de les finalitats fundacionals. 
 
No s’ha produït cap alienació de béns i drets de la fundació. 
 
La totalitat dels ingressos obtinguts han estat destinats a la 
consecució de les finalitats fundacionals. 
 
 

14. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

 

La Fundació no ha incorregut en despeses ni ha realitzat inversions en 
matèria mediambiental, ni existeix cap partida a la comptabilitat 
d’aquesta natura que hagi de ser inclosa en la Memòria. 

 
 
15. OPERACIONS VINCULADES  
 
Durant l’exercici al que es refereixen aquest comptes anuals la 
Fundació no ha realitzat operacions entre parts vinculades.
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16. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 
 

 Exercici 2009   PRESSUPOSTAT   REALITZAT   DESVIACIÓ  

 INGRESSOS       

 Institucionals:       

       

 Ajuntament Barcelona  35.224,00 35.224,00 0,00 

 Diputació Barcelona  98.100,00 98.100,00 0,00 

 Subtotal  133.324,00 133.324,00 0,00 

 Recursos Propis:       

       

 Inscripcions   52.000,00 66.640,10 14.640,10 

 Esponsoritzacions i coproduccions  7.000,00 1.200,00 -5.800,00 

 Drets d'autor  500,00 0,00 -500,00 

 Subtotal  59.500,00 67.840,10 8.340,10 

 Altres Ingressos:       

 Ingressos Financers  50,00 38,34 -11,66 

 Subtotal  50,00 38,34 -11,66 

 TOTAL INGRESSOS  192.874,00 201.202,44 8.328,44 

 
 

Exercici 2009 PRESSUPOSTAT REALITZAT DESVIACIÓ 

 DESPESES      

Despeses Generals:      

Sous, salaris i Seguretat Social 87.000,00 84.151,24 -2.848,76 

Telèfon 600,00 1.335,18 735,18 

Reparacions i conservacions 100,00 159,37 59,37 

Assessories 8.804,00 7.891,47 -912,53 

Missatgeries 300,00 330,28 30,28 

Subministres, material d'oficina i altres 4.000,00 1.750,06 -2.249,94 

Tributs 250,00 230,99 -19,01 

Despeses Financeres 420,00 191,44 -228,56 

Altres despeses i extraordinaries 500,00 610,23 110,23 

Amortització Immobilitzat 200,00 404,07 204,07 

Subtotal 102.174,00 97.054,33 -5.119,67 

Despeses per Àrees:      

Literatura 7.000,00 9.011,76 2.011,76 

Història 500,00 1.611,76 1.111,76 

Arquitectura 4.000,00 6.588,23 2.588,23 

Teatre 2.000,00 1.000,00 -1.000,00 

Filosofia 7.000,00 0,00 -7.000,00 

Estètica 3.000,00 11.053,88 8.053,88 
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Economia Política 500,00 0,00 -500,00 

Teoria i Història de les Religions 1.000,00 0,00 -1.000,00 

Direcció 100,00 0,00 -100,00 

Societat d'Estudis Literaris 100,00 0,00 -100,00 

Metropolis 0,00 1.051,76 1.051,76 

Col.laboracions 55.000,00 50.228,00 -4.772,00 

Subtotal 80.200,00 80.545,39 345,39 

Despeses derivades d'activitats:      

Viatges, hotels i transports 2.000,00 583,08 -1.416,92 

Mailings 5.000,00 3.207,85 -1.792,15 

Relacions Públiques 2.000,00 426,65 -1.573,35 

Programes,web,disseny 1.500,00 696,00 -804,00 

Subtotal 10.500,00 4.913,58 -5.586,42 

          TOTAL DESPESES 192.874,00 182.513,30 -10.360,70 
 
    

RESULTAT  2.009 0,00 18.689,14 18.689,14 

 
 
17. ALTRA INFORMACIÓ 

 
Durant l’exercici 2009 no existeixen bestretes o crèdits concedits  al 
conjunt dels membres del Patronat, ni obligacions en matèria de 
pensions i assegurances de vida, ni Fons Especials ni operacions en 
que hi hagi algun tipus de garantia, ni operacions per a les quals s’hagi 
hagut de tramitar autorització del Protectorat, ni cap altre fet rellevant 
per a la Fundació. 
 
Durant l’any 2009 hi ha hagut les següents modificacions en el 
Patronat de l’Institut: 
 
El Sr. Ramon Bosch ha estat designat Patró com a representant de la 
Diputació de Barcelona  
 
 
18. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 
Amb posterioritat a la data de tancament, no ha esdevingut cap fet 
rellevant que afecti als comptes anuals a la data de confecció 
d’aquesta memòria, ni que sigui útil per a l’usuari dels estats financers, 
ni que afectin l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. 


