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MEMORIA 

1. ACTlVITAT DE L/ENlllAT 

1.1 Naturalesa de I'entitat 

L'Entitat Pública Empresarial FUNDAClÓ MIES VAN DER ROHE, len endavant, l'Entitat) 
es va constituir I'any 1983 com una Fundació Pública municipal d'acord amb els articles 
20, 67, i 85 b) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i allres disposicions 
que li són d'aplicació. Amb data 14 d'odubre de 2005 es va aprovar en Plenari 
Municipal la transformació de la Fundació en Organisme Autonom Local, canviant la 
seva denominació social per la d'''lnstitut Municipal Fundació Mies Van Der Rohe". Amb 
data 30 d'octubre de 2009 es va aprovar en Plenari Municipal la transformació de la 
Fundació en Enfitat Pública Empresarial fixant I'entrada en vigor del canvi de forma 
jurídica a partir de 1'1 de gener de 2010. És un ens constitu'jt per l' Ajuntament de 
Barcelona, amb patrimoni adscrit pel mateix i personalitat jurídica propia. Per aquest 
fet rep de l'Ajuntament de Barcelona el finan¡;;ament necessari per dur a terme la seva 
activitat. 

El seu domicili social esta situat a l'Avinguda Francesc Ferrer i Guardia n° 7,08038 de 
Barcelona. 

1.2 Estatuts 

Es regeix pels seus Estatuts, aprovats per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de 
Barcelona en data 30 d'octubre de 2009. 

1.3 Objectiu de I'entitat 

l 'objectiu inicial de l'En ti tat va ser fer possible la reconstrucció, el manteniment, I'ús i 
I'administració del Pavelló Alemany de l'Exposició Internacional de 1929, situat al Parc 
de MontjuYc de la ciutat de Barcelona. 

Actualment els seus objectius són: 

a. La conservació, I'ús i I'administració de I'esmentat Pavelló Alemany. 

b. L'impuls i la difusió del debat cultural sobre els problemes de I'arquitectura 
contemporania, des de la persp'ectiva de la seva condició urbana. 

El Director -
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c. L'organització de premis, cursos, simposlums, expOSIClons, publicacions, concerts, 
audicions i tota classe d'activitats que puguin contribuir a la consecució deis seus 
objectius culturals i ciutadans. 

d. La crea ció d'un centre de formació i d'un centre d'arxiu documental i bibliogrofic 
d'arquitectura, centrat en I'obra de Mies van der Rohe, i en I'arquitectura catalana, 
espanyola, europea i internacional moderna i contemporania. 

e. L'atenció a les iniciatives d'interes i carecter internacional, dintre de I'ombit deis 
objectius anteriors que permetin situar a la ciutat de Barcelona en els circuits 
culturals europeus i internacionals. 

f. La gestió i explotació deis béns les activitats de l'Entitat dins de I'embit de les 
finalitats que Ii són propies. 

g. La potenciació de les relacions entre la cultura i el món universitari, promovent 
vincles que facilitin la interacció entre el món universitari i la vida cultural. 

h. La promoció del turisme cultural en I'ambit temotic de I'arquitectura com a 
instrument de promoció internacional de la ciutat i de la seva vida cultural. 

i. Qualsevol altra relacionada amb les anteriors i amb les seves funcions que 
l'Ajuntament li pogués assignar. 

Pel millor compliment de les seves finalitats, l'Entitat podro realitzar activitats comercials i 
industrials que estiguin relacionades amb el seu objecte, d'acord amb el que acordin els 
seus organs de govern . 

De la mateixa manera l'Entitat també podre establir tot tipus d'acords o convenís amb 
entitats o institucions públiques i privades, nacionals i internacionals. Especialment 
podro signar acords amb institucions oficials o privades per a la canalització, gestió i 
administració de fons, ajudes i instruments financers relacionats amb la seva activitat. 

El Consell d'Administració de la Fundació Mies van der Rohe esta format per 
l'Ajuntament de Barcelona, el Ministerio de Fomento, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, la Fira de Barcelona, el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, l'Escola Tecnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona, el Museu d'Art Modern de Nova York i la Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz de Berlín. 

El Director 
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Aplicacions informatiques 

Es refereix principalment als imports satisfets per I'accés a la propietat o pel dret a I'ús 
de programes informatics, únicament en els casos on es preveu que la seva utilització 
durara varis exercicis. 

Les aplicacions informatiques figuren valorades al seu cost d'adquisició i s'amortitzen en 
funció de la seya vida útil, que és de 3 anys. Les despeses de manteniment d'aquestes 
aplicacions informatiques es carreguen al compte de perdues i guanys de I'exercici en 
que es produeixen 

3.1.2 1m mobilitzat material 

l'immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d'adquisició menys I'amortització i 
I'import acumulat de qualsevol eventual perdua de valor. 

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representin un augment de la 
productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deis béns, es 
capitalitzen com a més cost deis actius corresponents. 

Les des peses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de 
I'exercici en el qual es produeixen. 

L'Enfitat amortitza el seu immobilifzat material seguint el metode lineal, distribuint el cost 
deis actius entre els anys de vida útil estimada, segons el detall següent: 

Anys vida 
útil estimada 

Construccions 50 
Maquinaries, instal·lacions i util/atge 10 
Mobíliari 10 
Equips per al processament d'informació 4 
Altre immobilitzat material 10 

les adquisicions s'amortitzen a partir del mes següent de I'inici del seu funcionament. 
Les perdues i guanys per la venda d'immobilitzat material es calculen comparant els 
ingressos obtinguts per la venda amb el valor comptable i es registren en el compte de 
perdues i guanys. 

El Director 
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les instal·lacions realitzades en els espais arrendats s'amortitzen en funció de la durada 
i vigencia del contracte d'arrendament. 

3.1.3 Béns de patrimoni historie, artístic i cultural 

l'Entitat té comptabilitzat com a patrimoni historie el Pavelló Mies van der Rohe pel valor 
de I'adscripció que li va efectuar l'Ajuntament de Barcelona, que es correspon amb una 
estimaeió pericial del valor real de mercat realitzada per una societat de taxació 
independent, i es va registrar amb contrapartida Fons Propis, com "Fons Social". 

Així mateix, l'Entita! té eomptabilitzat com a pa!rimoni artístic i cultural adquisicions de 
moquetes, fotografies i altres documents que formen part del Patrimoni artístic i cultural 
de l'Entitat, que es registren pel seu preu d'adquisició, o bé pel valor determinat per un 
expert independent. En el cas de registrar-se actius rebuts en donació, la seva 
contrapartida sera I'epígraf de "Subvencions, donacions i Ilegals" dins del Patrimon; Net 
de l' entitat. 

Els béns del Patrimoni historic, artístic i cultural no s'amortitzen ates que són obieete del 
manteniment que garanteix la permanencia del seu valor. 

3.1.4 Deteriorament del valor deis diferents actius 

Per a la realització de la seva activitat l'Entitat utilitza actius no generadors de fluxos 
d'efectiu. Tal i com es descriu a l'Ordre EHA/733/2010 de 25 de mar<;:, per la qual 
s'aproven aspeetes comptables d'empreses públiques que operen en determinades 
circumstoneies, els aetius no generadors de fluxos d'efectiu són aquells que s'utilitzen no 
amb I'objeete d'obtenir un benefiei o rendiment economic, sinó per I'obtenció de fluxos 
economics socials que beneficiTn a la col·lectivitat per mitjo del potencial servei o utilitat 
pública, a canvi d'un preu fixat directa o indirectament per l'Administració Pública com 
a conseqüencio del caracter estrategic o d'utilitat pública de I'activitat que desenvolupa. 
Al tancament de I'exercici, l'Entitat avalua el deteriorament de valor deis diferents actius 
no generadors de fluxos d'efediu, estimant el valor recuperable d'aquests actius, que és 
el mojor entre el seu valor raonable i el seu valor en ús, entenent com a valor en ús el 
cost de reposieió depreciat. Si el valor recuperable és inferior al valor net comptable es 
dotara la corresponent provisió per deteriorament de valor amb carree al compte de 
perdues i guanys. 

El Director El Secretari 
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3 .5 Passius financers 

-, 

l'Entitat fixa la categoria deis seus passius Financers en el moment del seu reconeixemenl 
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades 
per la Direcció. Aquesta classificació dep€ln de la finalitat per la qual aquests passius 
han estat formalitzats. 

De forma general, en el balan<; adjunt es classifiquen com a corrents els passius 
financers amb venciment igualo inferior a I'any, i com a no corrents si el venciment 
supera aquest període. la baixa d'un passiu financer es reconeixera quan I'obligació 
que genera s'hagi extingit. 

L'EnNtaf c1assifica la totalitat deis seus passius financers en la categoría de debits i 
partides a pagar. Es valoren inicialment pel seu valor raonable que, lIevat que hi hagi 
alguno evidencio en contra, correspon al preu de transacció. En posteriors valoracions 
es valora ran a cost omortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu, amb excepció deis debits 
i partides a pagar amb venciment no superior a un ony que es continuaran valorant pel 
seu valor raonable quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d' efectiu no sigui 
significatiu. 

S'inclouen sota aquesta categoria les següents tipologies de passius per naturalesa: 

• Debits per operacions comercials corresponents als saldos de creditors per 
prestoció de serveis. 

• Partides a pagar per operacions no comercials. S'inclouen, entre altres, creditors 
empreses del grup i associades, personal, etc . 

3.6 1m post sobre beneficis 

A partir de I'exercici 2010 com a consequencio de la transformació de personalitat 
jurídica, l'Entitat aplica el que disposa Papartat 2 de Ilarticle 34 del Reial Decret 
Legislatiu 4/ 2004 , de 5 de marc;:, pel qual slaprova el Text refós de la lIei de \llmpost 
sobre Societats, el qual preveu que els Ens Públics Empresarials locals disposaran dluna 
bonificació del 99% de la part de la quota íntegra de les rendes que procedeixin deis 
serveis compresos a Ilapartat 2 de Ilarticle 25 de la lIei 7/1985 de 2 dlobril¡ 
Reguladora de les Bases del Regim local. 

El Director 
~-



., ., 

16/36 

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER RO HE 
Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2011 (expressots en euros) 

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és I'import que, per aquest concepte, es 
merita en I'exercici i que compren tant la despesa (ingrés) per impost corrent com per 
impost diferit. 

T ant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de perdues i 
guanys tenint en compte I'aplicació deis beneficis fiscals indicats anteriorment. No 
obstant, es reconeix en el patrimoni net I'efecte impositiu relacionat amb partides que es 
registren directament en el patrimoni neto 

Els actius i passius per import corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar 
o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i 
pendent de publicació a la data de tancament de I'exercici. 

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les diferencies 
temporanies que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i els seus valors en 
Ilibres. 

No obstant aixo, si els impostos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o 
un passiu en una transacció diferent d'una combinació de negocis que en el moment de 
la transacció no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de I'impost no es 
reconeixen . L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius 
aprovats o a punt d'aprovar-se a la data del balanc; i que s'espera aplicar quan el 
corresponent actiu per impost diferít es realitzi o el passiu per ímpost díferít es liquidi. 

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable que es 
vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les diferencies 
temporonies. 

3.7 Subvencions. donacions i lIegats 

Les activitats desenvolupades per l'Entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació 
de serveis públics en I'ambit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjanc;:ant 
gestíó directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb 0110 previst per 
la legislació vigent (Llei Reguladora de las Bases de Regim local i Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals). Per a la prestació deis serveis públics, en 
I'ombit de competencies de l'Ajuntament de Barcelona, l'Entitat rep d'aquest el 
financ;:ament pressupostari, el qual es reflecteix a I'epígraf d'lngressos "Subvencions 
d'explotació", incorporades al resultat de I'exercici, del compte de perdues i guanys. 

I 
I 

El Di rector 
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__ , 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria, que es considera no reintegrable, esta 
fixada tenint en compte els supesits d'equilibri pressupostari previstos a la Llei 
Reguladora de les Hisendes Loeals. 

Les transferencies eorrents rebudes per l'Entitat de /'Ajuntament de Barcelona que tenen 
per objeete el financ;:ament d'aetuacions i projectes desenvolupats per consorcis i entitats 
culturals, són comptabilitzades, en el moment en que són aprovades, com ingressos per 
transferencies eorrents, i la seva aplicació com a despeses tanmateix per transferencies 
corrents. De la mateixa manera, les transferencies de capital rebudes també de 
/'Ajuntament de Barcelona que tenen la mateixa finalitat, són objecte de 
comptabilització en el compte de perdues i guanys com a ingressos per transferEmcies 
de capital i la se va aplicació com a despeses per transferencies de capital i, en el seu 
cas, corrents. 

Al tancament de cada exerclCI economlC, les transferencies corrents i de capital que 
estan pendents d'aplicació es reflecteixen com a Periodificacions a curt termini en el 
passiu del balane;:. En el supesit que no es materialitzin, poden ésser exigides pels ens 
que les van otorgar. 

L'Entitat sol·licita i rep transferencies de diversos organismes pel financ;:ament de les 
seves activitats (veure nota 14.3.2). Les transferencies es registren com a ingrés en el 
moment en que s'atorga per part de I'entitat concedent la transferencia sol·licitada. 
Atesa la naturalesa de la gestió d'obtenció de financ;:ament, l'Entitat registra, al mateix 
temps que la transferencia rebuda, la despesa relativa al projecte financ;:at i el 
corresponent compte a pagar als beneficiaris del projecte. 

les subvencions que tinguin caracter de reintegrables es registren com passius fins a 
complir les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions 
no reintegrables es registren com ingressos directament imputats al patrimoni net i es 
reeoneixen com ingressos sobre una base sistematica racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 

A aquests e fe cte s , una transferencia es considera no reintegrable quan existeix un acord 
individualitzat de concessió i s'han complert totes les condicions establertes per a la 
seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques 
es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten 
les corresponents despeses. 

El Director 
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3.8 Provisions i contingencies 

l ' Enlilat reconeix comptablement uno provlslo per possiu contingenl qua n té una 
obligoció present sorgido com a conseqüimcio de successos possots, és probable que 
pug uin produir-se per jud icis potr imon ials per l'Entitat i I"import es pot estimar de manera 
fiable. 

les provisions es valoren d'acord amb la informació disponible, pel valor actual de la 
millor estimació possible de I'import necessari per concel·lació o transferencia a un 
tercer de I'obligoció, registrant els ajustaments per octuolització de la provisió com una 
des pesa financera atenent al meritament. 

D'altra banda, es consideren possius conlingents aquelles possibles obligacions sorgides 
com a conseqüencia de successos passats, quina materialització esta condicionada a 
que ocorrí o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l'Entitat. 
Aquests possius contingents no són objecte de registre comptable, presentant-se detall 
deis mateixos en la memoria, quan sigui necessario 

3.9 Ingressos i des peses 

Amb criteri general els ingressos i des peses s'enregistren atenent el principi de meritació 
i el de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en que són 
cobrats o pagats. 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, i 
representen els imports a cobrar pels béns Iliurats i els serveis prestats en el marc 
ordinari de la seva activitat, deduint els descomptes, I'impost sobre el valor afegit i altres 
impostos relocionots amb les vendes. 

Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen els següents 
requisits: 

• l'import deis ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 

• l'Entitat rep els beneficis o rendiments economics derivats de la transacció. 

• El grau de realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 

• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a 
completar-lo poden ser valorats omb fiabilitat. 

El El Director 
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3.10 Medi ambient 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la 
protecció i milloro del medi ombient es comptobilitzen, si s'escau, com a despeses de 
I'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a conseqüencia 
d'actuacions per minimitzar I'impacte o la protecció i millora del medi ombient, es 
comptabilitzen com a mojor valor de I'immobilitzat. 

3.11 Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vinculades es comptabilitzen en el 
seu moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu fixat difereix del seu valor 
raonable, la diferencia es registra atenent a la realitat economica de I'operació. La 
valoració posterior es realitza conforme amb el previst a les corresponents normes. 

3.12 Transaccions i saldos en moneda estrangera 

Els comptes a cobrar i a pagar en moneda estrangera es valoren al ti pus de canvi de 
tancament de I'exercici. les transaccions en moneda estrangera es reflecteixen en el 
compte de perdues i guanys al tipus de canvi aplicable en el moment de la sevo 
reolització. Totes les perdues (realitzades o no), oixí com els beneficis realitzats, es 
porten al compte de perdues i guanys, mentre que els beneficis no realitzots es porten a 
ingressos diferits i s'imputen a resultats quon es realitzen. 

4. GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

4 .1 Foctors de risc financer 

les octivitats de l'Entitat estan exposades a diversos riscos financers: risc de credit, risc 
del tipus de interes irise de liquiditat. 

la gestió del risc financer esta controlada per la Direcció Financero de l'Entitat. 

a) Risc de credit 

El risc de credit sorgeix de I'efectiu i equivalents a I'efectiu, així com de deutors 

El Director 



20/36 

ENTlTAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 
Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2011 (expressats en euros) 

comercials o altres deutes, incloent comptes a cobrar pendents 
compromeses. 

transoccions 

En reloció ols deutors comercials, l'Entitat exigeix sempre el cobrament anticipat, de 
manera que es minimitza el risc de eradit. 

b) Risc de tipus d'interas 

El risc de tipus d'interes sorgeix deis recursos aliens no corrents. 

l'Entitat no disposa de recursos aliens no corrents. 

e) Risc de liquiditat 

l'Entitat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat. la Direeció realitza un 
seguiment de les previsions de reserva de liquiditat de l'Entitat en funció deis f1uxos 
d' efecti u esperats. 

4.2 Estimació del valor raonable 

El valor raonable deIs instruments financers que l'Entitat té enregistrats no difereix del 
seu valor nominal. 

El Director 
r---
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5.5 Béns del patr imoni historie, artístic i cul tural 

l'import que s'inclou a I'epígraf Béns de Patrimoni historie, Artístic i Cultural del balan~ 
adjunt correspon al següent detall: 

Concepte 
Valor del sol 
EdiFici Pavelló Mies van der Rohe 
Bens de patrimoni cultural 

Total 

2011 
1.386 .535 
4 .544 .853 
3 .369 .938 

9.301.326 

2010 
1.386.535 
4.544.853 
3.127.759 

9.059.147 ---------------------------
El moviment del compte de Béns de patrimoni cultural durant els exercicis 2011 i 2010 
ha esta! el següent: 

Saldo a 1 de Gener de 2010 
Altes IAdquisicions i donacions) 
Saldo a 31 de desembre de 2010 
Altes IAdquisicions i donacions) 
Saldo a 31 de desembre de 2011 

Maguetes i Centre documental 
220.392 

2.907.367 
3.127.759 

242.179 
3.369.938 

Aquests moviments corresponen a adquisicions de moquetes, fotografies i altres 
documents que formen part del Patrimoni Artístic de l'Entitat. Addicionalment, durant 
I'exercici 2011 l'Entitat mitjan¡yant la taxació d'un expert independent ha activat 
187.000 euros corresponents a la recepció de la donació de les moquetes deis 
projectes nominats en la fase fi nal del Premi Mies de l' exercici 2011 (a l' exercici 2010 
s' activaren 2 .885 .394 euros de patrimoni historic, artístic i cultural corresponent a 
premis d'edicions anteriors). 

5.6 Correccions volorotives 

L'Entitot no ha registrat cap correcció valorativa durant els exercicis 2011 i 2010 sobre 
els diferents actius no generadors de f1uxos d'efectiu de l'Entitat. 

El Directo_r _ _ , 
r-
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6. EXISTENCIES 

La composició de les existelncies de l'Entitat a 31 de desembre de 2011 i 2010 és la 
següent: 

Llibres, postals, posters i altres 
Provisió depreciació existencies 

Total 

2011 
109.583 

109.583 

2010 
107.691 

107.691 

La direcció de l'Entitat manté per I'exercici 2011, el criteri establert en I'exercici 2010 
de no dotar la provisió per depreciació de les existencies que es comptabilitzava en 
exercicis anteriors, ja que el canvi en la política comercial de la botiga del Pavelló que 
es va realitzar en I'exercici 2010 ha ocasionat que el material que es depreciava tingui 
sortida comercial i per tant, no sigui necessario I'aplicació del criteri general. 

El moviment de la provisió per depreciació de existencies durant els exercicis 2011 
2010 és el següent: 

Provisió depreciació inici exercici 
Dotacions 
Reversions 
Provisió depreciació tancament exercici 

El Director r-- ----

2011 2010 
20.416 

(20.416) 
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7. ACTIUS FINANCERS 

7 .1 Categories d'actius financers 

2011 2010 

Actius financers a lIarg termini: 
Altres actius financers 12.750 9.740 

12.750 9.740 

Actius financers a curt termini: 
Clienls per vendes i preslacions de serveis 205 .979 178 .282 
Clients, empreses del grup i associades 2.950 
Deulors 11.944 

---
205.979 193.176 

218.729 202.916 

7.2 Clienls per vendes i prestocíó de serveis i deutors empreses del grup 

Els saldos d'aquests actius financers s'expressen pel valor nominal, no existint 
diferencies significatives respecte el valor raonable deis mateixos. 

l'exposició maximo al risc de credit a la data de presentació de la informació és el 
valor raonable de cadascuna de les categories de comptes a cobrar indicades 
anteriorment. l'Entitat no monté cap garantia com a asseguranya, si bé cal indicar que 
del total saldo deutar de Clients per vendes i prestacions de serveis varis de 205.979 
euros (178.282 euros 0/2010), un total de 124.628 euros (153.285 euros al 2010) 
són amb entitats públiques, per tant el rise de no eobrament es considera eom a 
inexistent. 

El Director ---_ .. 
í 
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Els imports pendents de cobrament deis clients a data 31 de desembre del 2011 són: 

Client Import 
Generalitat d~ C~talunya 122.628 
Institut Ramon Llull 2.000 
Universitat Polihknica de Catalunya 300 
European Commission 60.000 
Roca lTD 20.000 
Axel Sowa 1.051 

Total 205.979 

Els imports pendents de cobrament deis clients a data 31 de desembre del 2010 eren: 

Client Import 
Generalitat de ~atalunya 153.285 
Books on the Move Actar,S.l. 1.343 
c:aixa Catalu r1 ya_ . 469 
Sistemas Bal,S.A. 10.000 
Triennale di Milano Servizio 185 
Forum d'Urbanisme et d'Architecfure 13.000 

Total 178.282 

l'Entitat monté una provisió per deteriorament de clients de 47.404 euros 136.061 euros 
al 2010). El moviment de la provisió durant els exercici 201 1 i 2010 és el següent: 

Provisió a I'inici de I'exercici 
Dotacions 
Provisió al tancament de I'exercící 

Ji 

2011 
36.061 
11.343 

47.404 

2010 
36.061 

36.061 

la dotació de I'exercici es deu a tres factures que es consideren de dubtós cobrament 
registrades contra el compte de perdues i guanys (veure nota 14.5). A I'exercici 2010 
es registraren diredament contra el compte de perdues i guanys 35.127 euros de saldos 
de clients incobrables (veure nota 1\4.5). 

El Director 
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7 .3 Altres actius financers 

Dins de I'epígraf "Altres actius financers a I/arg termini" es troben registrades les fiances 
dipositades pels lIoguers de les oficines i del magatzem de l'Entitat, els quals tenen 
venciment en I'exercici 2020. 

Fiances a I'inici de I'exercici 
Altes 
Fiances al tancament de I'exercici 

, 
2011 
9.740 
3.010 

12.750 

Els actius financers a curt termini al tancament deis exercicis 2010 201 1, tenen 
venciment inferior a un any. 

Els saldos deis actius financers es reflexen pel valor nominal, no existint diferencies 
significatives respecte el valor raonable deis mateixos. 

8. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LíQUIDS EQUIVALENTS 

A 31 de desembre de 2011 i 2010 la tresoreria de l'Entitat estova dipositada a I'entitat 
Catalunya Caixa en dos comptes corrents de I/iure disposició remunerats a un tipus 
d'interes de mercat. 

Així mateix, a 31 de desembre de 2011 2010 l'Entitat no té concedides línies de 
credit. 

9. FONS PROPIS 

9.1 Fans social 

L'import que s'inclou o I'epígraf "Fons Social" del bolon9 adjunt correspon íntegroment 
al Pavelló Mies van der Rohe (sol i edifici) que formo port deis Béns de Patrimoni 
Historie indicat o lo nota 5.5. El Pavelló Mies van der Rohe va ser aportat per 
l' Ajuntament de Barcelona en adseripció tal i eom es menciona en la nota 3.1.3. 

El Director 

- ) 
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9.2 Resultat de I'exercici 

Els Administradors de l'Entitat, acorden proposar al Plenari de l' Ajuntament de 
Barcelona, que la suma de 26.496 euros, obtinguda com a benefíci de I'exercici de 
I'any 2011, s'apliqui a romanent de l'Entitat. 

10. SUBVENCIONS1 DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

Els moviments registrats per els exercícis 2011 i 2010 en aquest epígraf es resumeixen 
tot seguit: 

Saldo inicial 2010 
Altes 
Traspas a resultats 
Saldo final 201 O 
Altes 
Traspas a resultats 
Saldo final 2011 

Aquests moviments corresponen o adquisicions de moquetes, fotografies i oltres 
documents que formen part del Patrimoni Artístic de l'Entitot tal i como s'indica en la 
noto 5.5. Així mateix, s'ho registral I'alto d'un mobiliari rebut per donació, que es va 
traspassant a resultat de l' exercici a mesura que es va realitzant l' amortització. 

El Director 
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11. PASSIUS FINANCERS 

11.1 Categories de passius financers 

Passius Financers a curt termini 

Deutes a curt termini: 
- Deutes amb entitats de credit 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 
- Prove',dors 
- Creditors Diversos 
- Personal, remuneracions pendents de pagament 

2011 

35 
35 

59.849 
34.745 
8.719 
16.385 

2010 

2.526 
2.526 

94.298 
147 

48.685 
45.466 

59.884 96.824 

11.2 Informació sobre els ajornamenls de pagament efecluots o prove'idors, disposició 
oddic ionollercero. "Deure d ' informoció ll de lo lIei 15/2010, de 5 dejuliol 

En reloció al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lIuita contra la 
morositat en operocions comercials, i pel que fa o les obligacions deis contractes 
formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la mateixa, el dio 7 de juliol de 
2010, o doto 31 de desembre de 2011: 

Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament 

Exercici 201 1 Exercici 2010 
Impart % Impart % 

Pogoments dins del termini maxím legal 425.369 55% X X 
Diferencia 354.314 45% X X 
Total Pogaments de I'exarcíci 779.683 100% X X 
Termini Mitja Ponderot Excedit 20,95 X X X 
Ajornoments que a data de tancamenl 

20.000 2.223 sobrepassen el TML 

El El Director 
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12. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 

En I'exercici 2011 s'ha realitzat I'aplicació de I'ingrés anticipat a 31 de desembre del 
2010 de I'aportació de la Unió Europea per a la XII edició del Premi d'Arquitectura. 

També s'ha realitzat una periodificació per la part ja cobrada en I'exercici 2011 de 
I'ingrés procedent del contracte signat en data 1 de juny 2011 en concepte de reserva 
d'espai del Pavelló Mies van der Rohe durant la celebració del saló GSMA Mobile 
World Congress que es realitzara entre els dies 27 de febrer i 1 de mars: del 2012. 

13. IMPOST SOBRE BENEFICIS I SITUACI6 FISCAL 

13.1 Despeses per Impost sobre Beneficis 

La conciliació de I'import net d'ingressos i des peses de I'exercici 2011 amb lo base 
imposable de l'lmpost sobre beneficis és la següent: 

Resultat abans d'impostos 
Diferencies perma nents 
Diferencies temporaries 
Compensació BI negatives 
Base im posable exercici 
Quota íntegra ( 25%) 
Bonificació 99% 
Quota íntegra ajustada 
Deduccions 
Quota líquida 
Retencions i pagoments a compte 
Quota a pagar (a tornar) 

2.011 
26.562 

26.562 
6.640 
6 .574 

66 

66 
·1.000 
-934 

La despesa per l'lmpost sobre Societats de I'exercici 2011 ascendeix a: 

Impost corren! 
Impost diferit 

2011 
66 

66 

El Director 
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13.2 Saldos amb les Administracions Públiques 

la composició deis comptes d'Administracions Públiques 0131 de desembre de 2011 
2010 és la següent: 

Creditors 
Hisenda Pública cred itora per IV A 
Hisenda Pública creditora per IRPF 
Seguretat Social creditora 

Deutors 
Impost sobre Societats 

2011 
7.512 

30.565 
14.429 
52.505 

933 

2010 
14.767 
31.549 
15.389 
61.705 

371 

l'Entitat esta exempta de repercutir l'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA) en el preu de les 
entrades que posa a la venda i, per tant, no es pot deduir la totalitat de I'IVA que 
suporta. És d'aplicació la Regla de la Prorrata per a les quotes d'lVA suportades, ates 
que durant I'exercici de la seva acfivifat realitza, conjuntament, prestacions de serveis 
que originen dret a deducció i d'altres operacions que no I'habiliten per a I'exercici de 
I'esmentat dret. 

En el present exercici, la prorrata provisional ha estat del 14 % i la definitiva ha sigut la 
mateixa. 

13.3 Tributs susceptibles d'inspecció 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos i cotitzacions a la 
Seguretat Social no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades 
per les autoritat fiscals o laborals, o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre 
anys. 

Actualment, l'Entitat té pendent d'inspecció els exercicis no prescrits per a tots els tributs 
i cotitzacions socials que li són d'aplicació. En opinió deis Administradors de l'Entitat no 
s'espera que, com a conseqüemcia d'una eventual inspecció, es derivin obligacions 
addicionals a les ja previstes. 

El El Director 

., 
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14. INGRESSOS I DESPESES 

14.1 Import net de la xifra de negocis 

Aquests epígrafs del compte de perdues i guanys presenten el detall següent en I' 
exercici 2011 i 2010. 

2011 2010 
Ingressos per venda d'entrades 279.710 247.679 
Filmacions i folog rafies 15.500 1.545 
Lloguer del Pavelló 15 .940 64.500 
Vendes de la botiga 159.855 175.174 

Total 471.005 488.898 

14.2 Consum de mercaderies 
La composició di aquest epígraf a 31 de desembre del 2011 i 2010 és la següent: 

Aprovisjongments: 3>11 3>10 
Compres 69.308 53.399 
Variae ió d'exis lenc ¡es -1.891 47.855 

Total 67.417 101.254 

14.3 Altres ingressos d'explotació 

14.3.1 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 

Aquests epígrafs del compte de perdues i guanys inclouen ingressos de patrocinis i 
altres ingressos menors: 

2011 2010 

Entitats privades 63.000 138.000 
Altres ingressos 24.336 37.579 

87.336 175.579 

El Director 

-. 
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14.3.2 Subvencions d'explotació incorporodes al resu ltat 

~I 

Les transferEmcies meritades durant els exercicis 2011 i 2010 han estat les següents: 

2011 2010 
Ajuntam ent de Barcelona (Nota 15.2) 486.367 472.029 
Generalito t de Catalunyo 122.628 153 .285 
Consorci de la Zona Franca 70.000 153 .285 
Ministerio de Fomento 130.000 132.220 
Fira de Barcelona 21.666 21.666 
Transferencies de l' exterior 168.809 69.243 

Total 999.470 1.001.728 

14.4 Despeses de personal 

L'epígraf "despeses de personal" presenta la composició següent a 31 de desembre del 
2011 i 2010: 

Sous i solaris 
Carregues socials 

2011 2010 
499.643 
143.517 

547.390 
148.179 

Total 643.160 695.569 

La plantilla mitjana de l'Entitat durant els exercicis 2011 i 2010 s'ha distribu'lt segons el 
següent detall: 

Alts carrecs 
La borals indefin its 
laborals lem pora ls 

Total 

2011 
1 

16 
. 

17 

2010 
1 

16 
. 

17 

El Di rector 
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D'altra banda, la plantilla de personal a 31 desembre 2011 i 2010 distribu'¡da per 
sexes, és la següent: 

Direcció 
Tecnic superior 
Tecnic m i9 
Oficial adm inistrotiu 
Auxiliar ad m inistrotiu-vig ilo nI 

Tota I 

Homes 
1 
1 
1 
1 
6 

10 

2011 
Dones 

2 
1 
2 
2 
7 

2010 
Homes Dones 

1 
1 2 
1 1 
1 2 
6 2 
10 7 

En I'exercici 2012, a data 26 de gener, la totalitat de la plantilla de I'entitat va acordar 
per unanimitat, previa reunió en Assemblea, i a tenor del que disposa I'article 20.1 del 
conveni col·lediu de treball pel sector d'oficines i despatxos de Catalunya, vigent i 
aplicable als treballodors de l'Entitat, distribuir la totalitot de la massa salarial anual de 
cadascú d'ells en catorze pagues, dotze de tipus ordinari, i dos en qualitat de 
gratificacions extraordinaries a abonar ols mesos de juny i desembre respectivament. Per 
aquest motiu, al tancament de I'exercici 2011 no es periodifica la quinzena paga tal com 
es venia fent els dorrers anys, ates que aquesta paga es troba prorratejoda. 

14.5 Altres despeses d'explotació 

El detall de les des peses d' explotació durant els exercicis 2011 i 2010 és el següent: 

Concepte 
Lloguers 
Re pa racions i con servació 
Serveis de professionols independenls 
Transports i com unicacions 
Primes d'assegurances 
Serveis bancaris 
Publicitat, propagando i RRHH 
Subm inislram ents 
Allres despeses 
Perdues per delerioroment de credils comerciols 
(Nota 7.2) 
Tributs 
Allres despeses de geslió corrent 

Total 

El Director 

, . , 

2011 
101.028 
23.635 
192.732 
12 .491 
15.116 
2.198 
19.996 
16.392 

239.936 

11.343 

163.521 
798.389 

2010 
81.703 
50.368 
213.382 
60.125 
16.792 
3.747 

24.587 
19.072 

181.832 

35.127 
2.614 

84.548 
773.897 

El Secretari 
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15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

15.1 Saldos i transaccions amb empreses del grup 

" 

Al tancamenl de I'exercici 2011 no hi ha saldos amb entitats vinculades (al 2010 hi 
havia un saldo pendent de cobrar de 2.950 euros). 

Les transaccions efectuades amb entitats que conformen el Grup Ajuntament en els 
exercicis 2011 i 2010 són les següents: 

Operacions amb parts vinculades en Ajuntament Empreses 
2011 Barcelona del Gru 
Ingressos 
Transferencies corrents 486.367 

Despeses 
Serveis Rebuts 6 .388 

Operacions amb parts vinculades en Ajuntament Empreses 
2010 Barcelona del Grup 
Ingress05 
Transferemcies corrents 472.029 
Prestació de serveis 9.910 

De5peses 
Serveis Rebuts 6.499 

15.2 Administradors i Alta Direcció 

Els membres del Consell d'Administració no han meritat durant I'exercici 2010 i 2011 
sous, dietes o remuneracions de qua/sevol c1asse, incloent aportacions a sistemes de 
pensions. No s'han concedit als membres de/ Con se" d'Administració bestreles ni credits 
de cap tipus. 

la remuneració total incloent qualsevo! tipus de remuneracions del personal d' Alta 
Direcció ha ascendit a 61 .866 euros a I'exercici 2011 (63.713 euros a I'exercici 2010) 
per a lots e/s conceptes. No hi ha altres operacions de ba/anfY, préstecs o similars 
atorgades a aquest col·lectiu. 

El Di rector 
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16. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

No es preveuen contingelncies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
mediambiental en les quals pogués incórrer l'Entitat que siguin susceptibles de provisió. 
En aquest sentít, els eventuals riscos que poguessin derivar-se estan adequadament 
coberts amb les polisses d'asseguran~a de responsabilitat civil que l'Entitat té subscrites. 

D'altra banda, rEntitat no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüencia 
d' activitats relacionades amb el medi ambient. 

17. ALTRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'ouditoria, derivades deis honoraris meritats durant els exercicis 2011 i 
2010 per les societats PricewaterhouseCoopers Auditores, S.l. i Gabinete Técnico de 
Auditoría y Consultoría, S.A són repercutides per l' Ajuntoment de Barcelona a 
cadascuna de les entitats que composen el grup municipal. 

El Director El Secretari 
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