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FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA 
----------------------------------------------------------------

MEMORIA ANUAL ABREUJADA DE L'EXERClCI 2016 

Nota 1 - ACTlVITAT DE LA FUNDACIÓ 

1.1 - La FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA (en endavant també, 
la FUNDACIÓ), fou constitu'ida el 27 de desembre de 2004 
per l'Ajuntament de Barcelona. La FUNDACIÓ té personalitat 
jurídica propia, plena capacitat jurídica d'obrar i duració 
indefinida. 

El seu domlcili social és a 08002 Barcelona, Palau de la 
Virreina, La Rambla, 99. Figura inscrita en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 
2.064. (N.I.F.: G-63704910). 

La dotació inicial de la FUNDACIÓ, realitzada per l'Institut de 
Cultura de Barcelona (en endavant també, ICUB), ha estat de 
30.000,00 euros. 

La Llei 4/2008, del llibre tercer del codi civil de Catalunya 
relatiu a les persones jurídiques que va entrar en vigor el 2 
d'agost de 2008 (títols 1 i II), va derogar la Llei 5/2001, de 
Fundacions, tret deis articles 51 i 52. 

La Disposició Transitoria Primera de la Llei establia que les 
fundacions ja constitu'ides havien d'adaptar els seus estatuts i 
inscriure aquesta adaptació en el registre de Fundacions en el 
termini de tres anys a comptar des de I'entrada en vigor de la 
Llei. 

• Ajuntament" de Barcelona 
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En aquest sentit, la FUNDACIÓ ha fet I'adaptació deis seus 
estatuts a la normativa esmentada, així, als efectes que 
determina el lIibre tercer es configura com a una fundació 
pública 

1.2 - La FUNDACIÓ té per objecte la promoció i el foment de la 
cultura en totes les seves manifestacions, vetllant pel foment 
de la diversitat cultural, el suport a tota mena d'accions i 
d'iniciatives destinades a la conservació, exhibició i difusió del 
patrimoni cultural i artístic, així com la projecció i divulgació 
internacional de la cultura catalana. 

La FUNDACIÓ va iniciar la seva activitat en I'exercici 2005. 

En I'exercici 2016 la FUNDACIÓ té subscrits contractes de 
patrocini publicitarls I convenis de col·laboració empresarial 
amb les següents entitats: 

Contractes de patrocini publicitari: 

• Sociedad Anónima DAMM, S.A. 
• SegurCaixa-Adeslas, S.A. de seguros y reaseguros 

Convenis de col·laboració: 

• Informació i comunicació de Barcelona, S.A. 
• Ediciones Primera Plana, S.A 
• Fundació bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de 

Barcelona. "La Caixa" 
• Fundació Agbar 

En I'exercici 2015 la FUNDACIÓ tenia subscrits contractes de 
patrocini publicitaris, convenis de col·laboració empresarial 
contractes de donació amb les següents entitats: 

Contractes de patrocini publicitari: 

• Sociedad Anónima DAMM, S.A. 
• Fundació Navegació Oceanica Barcelona. 

España, S.A., Cableuropa, S.A.U., Sociedad 
DAMM, S.A). 
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Convenis de col·laboració: 

• Fundació bancaria Caixa d'Estalvis 
Barcelona. "La Calxa" 

• Fundació Banc de Sabadell 

Contractes de donació: 

• Sergi Sendra Vives 
• Fundació Agbar 
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Pensions de 

En data 31 de maig de 2015, es resolen els contractes de 
Cableuropa, S.A.U i Sociedad Anónima DAMM, S.A. subscrits a 
través de la Fundació Navegació Oceanica Barcelona per 
ambdues parts i de mutu acord donant per acabada la relació 
de col·laboració mantinguda fins el momento 

En I'exercici 2016, els ingressos provinents de patrocinis 
publicitaris han importat un total de 453.367,87 euros, els 
provinents de convenis de col·laboració 58.361,15 euros. 

En I'exercici 2015, els ingressos provinents de patrocinis 
publicitaris han importat un total de 1.068.942,82 euros, els 
provinents de convenis de col ' laboració 56.000 euros. 

Tanmateix, en I'exercici 2015 s'han subscrit diversos 
contractes de donació per un import total de 55 .843,75 euros. 

Aquests ingressos obtinguts s'apliquen a la seva finalitat 
mitjan~ant accions, portades a terme per l'Institut de Cultura 
de Barcelona, en base al conveni marc subscrit amb la 
FUNDACIÓ en data 2 de gener de 2005 i prorrogat 
posteriorment en dates 29 de gener de 2008, 23 de desembre 
de 2011 i 22 de desembre de 2015. 

1.3 - La FUNDACIÓ es regeix pels seus estatuts i per la legislació 
de la Generalitat de Catalunya en materia de fundacions: Llei 
5/2001, de 2 de maig de Fundacions Privades de Catalunya 
vigent fins el dia 20 de gener de 2015, la lIei 21/2014 de 29 
de desembre del Protectorat de les fundacions de verificació de 
I'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, la 
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codl Civil de 
Catalunya, així com la resta de disposicions complementaries. 
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1.4 - Els recursos obtlnguts per la FUNDACIÓ en els exerclcls 2016 
I 2015 s'han destlnat a I'aplicacló de les finalitats fundaclonals, 
tal com s'explica en la Nota 15. 

1.5 - L'actlvltat de la FUNDACIÓ no té un Impacte dlferenclat entre 
homes I dones. Al 31 de desembre de 2016 i 2015 la 
FUNDACIÓ no manté personal en plantilla. 

1.6 - Els comptes anuals abreujats han estat formulats en euros, 
amb decimals. La moneda funcional de la FUNDACIÓ és 
I'euro. 

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2.1 - Imatge fldel 

Els presents comptes anuals abreujats s'han preparat a partir 
deis registres comptables de la FUNDACIÓ I es presenten 
d'acord amb la legislació vigent i amb les normes i principis 
establerts en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les 
Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre, 
del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, i 
d'acord amb les successives modificacions en el seu cas, amb 
I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrlmoni, de la 
situació financera i deis resultats de les seves operacions i del 
canvis en el patrimoni neto 

2.2 - Aspectes critics de la valoració i estima ció de la incertesa 

La preparacló deis comptes anuals abreujats requereix la 
realització per la Direcció de la FUNDACIÓ de determinades 
estimacions comptables i la consideració de determinats 
elements de judici. Aquests s'avaluen continuament I es 
fonamenten en I'experiencia historica i altres factors, incloent 
les expectatives de successos futurs, que s'han considerat 
raonables d'acord amb les circumstancies. 

0lIl> 
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Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la 
millor informació disponible a la data de formulació deis 
presents comptes anuals abreujats, qualsevol modificació en 
el futur d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma 
prospectiva des d'aquell moment, reconeixent I'efecte del 
canvi en I'estimació realitzada en el compte de resultats de 
I'exercici en qüestió. 

Les principals estimaclons i judicis considerats en els comptes 
anuals abreujats corresponen a les vides útils deis elements 
de I'immobilitzat intangible, així com als valors raonables deis 
instruments financers (Notes 4.1, 4.4 i 4.5). 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals abreujats deis exercicis 2016 i 2015 s'han 
formulat d'acord amb I'estructura establerta en el Pla General 
de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions, havent 
seguit en la seva elaboració I'aplicació de criteris uniformes de 
valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de 
manera que la informació presentada és homogenia i 
comparable. 

Nota 3 - APLICACIÓ DELS RESULTATS 

La proposta d'aplicació és la següent: 

• Base d'aplicació: 
- Excedent de I'exercici 

• Aplicació: 
- Excedents d'exercicis anteriors 

411> 
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Nota 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la 
FUNDACIÓ en I'elaboració deis seus comptes anuals 
abreujats per a I'exercici acabat el 31 de desembre de 2016, 
han estat les següents: 

4.1 Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es troba valorat a preu d'adquisició, 
dedu"ida I'amortltzació acumulada i les perdues per 
deteriorament de valor, i reflecteix el valor de les aplicacions 
adquirides a tercers. S'amortitzen Iinealment en un període de 
quatre anys. Les despeses de manteniment de les aplicacions 
informatiques es consideren despeses en I'exercici en que es 
produeixen. 

4.2 - Béns del patrimoni cultural 

El present epígraf recull el preu d'adquisició de dos obres d'art 
(quadres) adquirits per la FUNDACIÓ. Els béns integrants del 
patrimoni cultural no són objecte d'amortització. 

4.3 - Arrendaments 

La FUNDACIÓ no dlsposa d'arrendaments operatius ni 
financers. 

4.4 - Actius financers 

La FUNDACIÓ fixa la categoria deis seus actius financers en 
el moment del seu reconeixement inicial i la revisa a cada data 
de tancament, en base a les decisions adoptades per la 
Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat per la qual 
aquestes inversions han estat adquirides. 

<IIz> 
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De forma general, en el balan!; adjunt es cJassifiquen com a 
corrents els actius financers amb venciment igualo inferior a 
I'any, i com a no corrents si el seu venciment supera aquest 
període. 

La FUNDACIÓ registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha 
extingit o s'han cedit els drets contractuals sobre els fluxos 
d'aquest, i s'hagin transferit de forma substancial els riscos i 
beneficis inherents a la seva propietat. 

En el cas concret de comptes a cobrar, s'entén que aquest fet 
es produeix en general si s'han transmes els riscs 
d'insolvencia i de mora. 

Els actius financers de la FUNDACIÓ es cJassifiquen en la 
categoria d'actius financers a cost amortitzat i comprenen els 
credits per operacions de les activitats (usuaris i deutors 
varis), els quals es valoren inicialment pel seu valor raonable, 
que, lIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon 
al preu de la transacció. En posteriors valoracions es valoren a 
cost amortitzat, comptabilitzant els interessos merltats en el 
compte de resultats aplicant el metode del tipus d'interes 
efectiu, amb excepció deis préstecs i partides a cobrar amb 
venciment no superior a un any que es continuen valorant pel 
seu valor raonable. 

Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en 
quanties i venciments deis saldos deis comptes que estan 
cJassificats en la categoria d'actius financers a cost amortitzat, 
la FUNDACIÓ realitza la corresponent correcció del valor per 
deteriorament amb carrec al compte de resultats de I'exercici 
en que el deteriorament s'ha posat de manifest. 

Les reversions de les perdues per deteriorament previament 
registrades, en cas de produir-se, es reconeixen en el compte 
de resultats de I'exercici en que el deteriorament s'ha ellminat 
o reduTt. 

IIIZ> 
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Els deutors per operacions comercials i altres comptes a 
cobrar són objecte de correcció valorativa després d'analitzar 
cada cas de manera individualitzada. 

4.5 - Passius financers 

La FUNDACIÓ fixa la categoria deis seus passius financers en 
el moment del seu reconeixement inicial i revisa la mateixa a 
cada data de tancament, en base a les decisions adoptades 
per la Direcció. Aquesta classificació depen de la finalltat per la 
qual aquests passius han estat formalitzats. 

Es classifiquen com a corrents els passius financers amb 
venciment igualo inferior a un any, i com no corrents si el seu 
venciment es superior a un any. 

La baixa d'un passlu financer es reconeix quan I'obligació que 
genera s'hagi extingit. 

La FUNDACIÓ classifica la totalitat deis seus passius 
financers en la categoria de passius financers a cost 
amortitzat. Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, 
lIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon al 
preu de la transacció. 

En posteriors valoracions es valoraran a cost amortitzat, 
comptabilitzant els Interessos meritats en el compte de 
resultats aplicant el metode del tipus d'interes efectiu, amb 
excepció deis passius financers a pagar amb venciment no 
superior a un any que es continuen valorant pel seu valor 
raonable quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no 
sigui significatiu. 

411> 
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Els instruments financers que la FUNDACIÓ c1assifica en 
aquesta categoria corresponen a debits per operacions 
comercials corresponents als saldos creditors per prestacions 
de serveis. 

4.6 - Impost sobre beneficis 

L' impost sobre beneficis es calcula en funció del resultat de 
I'exercici considerant les diferencies existents, si n'hi hagués, 
entre el resultat comptable i el resultat fiscal (base imposable 
de l' impost) i distingint per a aquestes el seu caracter de 
permanents o temporals a efectes de determinar l' impost 
sobre beneficis acreditat en I'exercici. 

La FUNDACIÓ es troba acollida al regim fiscal especial per a 
entitats sense fins lucratius, regulat en la L/ei 49/2002, de 23 
de desembre (veure Nota 11) i pel Reglament que la 
desenvolupa (Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre). 

4.7 - Ingressos i despeses 

Els ingressos i des peses es registren, en línies generals, 
atenent al principi de meritament, i es considera també el 
criteri de correlació d'ingressos i despeses. 

Els ingressos per patrocinis s'imputen a resultats de forma 
correlacionada amb les despeses incorregudes tot considerant 
la durada del contracte de patrocini subscrito 

Els ingressos per patrocini no meritats al tancament de 
I'exercici s'enregistren al passiu del balanc; de situació, com a 
Periodificacions a curt termini. 

4IP 
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4.8 - Provisions i contingencies 

La FUNDACIÓ reconeix comptablement una provisió per 
passiu contingent quan té una obliga ció present sorgida com a 
conseqüencia de successos passats, és probable que puguin 
produir-se perjudicls patrimonials per a la FUNDACIÓ i l' 
import es pot estimar de manera fiable. 

Les provisions es valoren d'acord amb la informació 
disponible, pel valor actual de la millor estimacló possible de 
I'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer 
I'obligació, registrant els ajustaments per actualització de la 
provisió com una despesa financera atenent al meritament. 

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

4.9 - Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

Les des peses derlvades de les actuacions empresarials que 
tenen per objectiu la protecció i millora del medi ambient es 
comptabilitzen, si és el cas, com a despesa de I'exercici en que 
s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a 
consequencia d'actuacions per minimitzar I'impacte 
mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es 
comptabilitzen com a més valor de I'immobilitzat. 

'If» 
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4.10 - Subvencions, donacions i Ilegats 

Les subvencions, donacions i lIegats no reintegrables es 
comptabilitzen com a ingressos directament imputats al 
patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats com a 
ingressos sobre una base sistematica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició 
de I'immobilitzat material i intangible s'imputen com a 
ingressos de I'exercici en proporció a I'amortització deis 
corresponents actius o, si escau, quan es produeixi la venda, 
correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balan<;. 

Les subvencions, donacions i lIegats que tinguin caracter de 
reintegrables es registren com a passius fins que adquireixen 
la condició de no reintegrables. 

4.11 - Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses i entitats 
vinculades es comptabilitzen en el seu moment inicial pel seu 
valor raonabie. 

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 d'acord amb el previst a la 
normativa corresponent. 

Nota 5 - ARRENDAMENTS 1 ALTRES OPEBACIONS 
NATURALESA SIMILAR 

5.1 - Arrendaments financers 

La FUNDACIÓ no té contractat cap arrendament financer. 

qIp 
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5.2 - Arrendaments operatius 

La FUNDACIÓ no té contractat cap arrendament operatiu. 

Nota 6 - IMMOBILIIZAT INTANGIBLE 

6.1 - Analisi del moviment 

El detall i moviments registrats pels comptes que integren 
I'epígraf de I'immobilitzat intangible durant I'exercici 2016 es 
sintetitza en el quadre resum que s'acompanya a continuació: 

COST ACTIVAT 
Saldo a 1.1.2016 
Resta d'altes 
Balxes 
Saldo a 31.12.2016 

AMORT1TZACJÓ ACUMULADA 
Saldo a 1.1.2016 
Dotacló a I'amortltzacló de I'exerclcl 
Balxes 
Saldo a 31.12.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2016 

Aplicacions 
informatiques Total 

38.234,00 38.234,00 

38.234,00 38.234,00 

38.234,00 38.234,00 

6.2 - El saldo al tancament de I'exercici reflecteix el cost de 
realització d'un Webdoc, instrument d'usabilitat intuItiva que 
dona un relat documental sobre I'aqüeducte al Rec Comtal de 
Barcelona. 

Aquesta web ha rebut finan<;ament específic de la Fundació 
Agbar, (veure al respecte Nota 12) . 

• Ajuntament" de Barcelona 
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Nota 7 - BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

7.1 - Analisi del moviment 

El detall i moviments registrats pels comptes que integren 
I'epígraf de béns del patrimoni cultural durant els exercicis 
2016 i 2015 es sintetitza en el quadre resum que s'acompanya 
a continuació: 

COST ACTIVAT 
Saldo a 1.1.2016 
Resta d'altes 
Balxes 
Saldo a 31.12.2016 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 
Saldo a 1.1.2016 
Dotaeló a l'amortllzael6 de I'exerelel 
Balxes 
Saldo a 31.12.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2016 

COST ACTIVAT 
Saldo a 1.1.2015 
Resta d'a ltes 
Balxes 
Saldo a 31.12.2015 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 
Saldo a 1.1.2015 
Dotaeló a I'amortllzaeló de I'exerelel 
Balxes 
Saldo a 31.12.2015 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2015 

0lIl> 

Béns mobles Total 

50.847,46 50.847,46 

50.847,46 50.847,46 

50.847,46 50.847,46 

Béns mobles Total 

50.847,46 50.847,46 

50.847,46 50.847,46 

50.847,46 50.847,46 

Ajuntament .. de BarcelDna 
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7.2 - El saldo al tancament de I'exercici reflecteix el cost 
d'adquisició de dos quadres, segons es detalla a contlnuació: 

Vista de la Cantera de Montju'ic 
Vista del Port de Barcelona 

25.423,73 
25.423,73 

50.847,46 

Els quadres esmentats van estar íntegrament financ;ats 
mitjanc;ant una subvenció rebuda de Gas Natural Fenosa 
(veure al respecte Nota 12). 

Nota 8 - ACTlU CORRENT 

8.1 - Categories d'actius corrents 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius 
financers per als exercicis 2016 i 2015 es detallen en el 
quadre següent: 

Acnus CORRENTS A CURTTERMINI 

Cateaaries 

Usuaris, patrocinadors i deutors 
de les activitats I altres 
comptes a cobrar 

2016 

611.128.89 

I 2015 

717.488.09 

8.2 - L'epígraf d'usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar ha registrat el següent moviment 
resumit durant els exercicis 2016 i 2015: 

<Il1o 
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Usuarls, patroclnadors I deutors 
de les actlvltats I altres 
comptes a cobrar 

Usuarls, patroclnadors I deutors 
de les activltats I altres 
comptes a cobrar 

Saldos a 1.1.16 

717.488,09 

717,488,09 

Saldos a 1.1.15 

1.135.250,13 

1.135.250,13 
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Augments Dlsmlnuclons Saldos a 31.12.16 

641.128,89 (-l747.488,09 611.128,89 

641.128,89 611.128,89 

Augments Dlsmlnuclons Saldos a 31.12.15 

1.294.532.02 (-ll.712.294,06 717.488,09 

1.294.532,02 (-) 1.712.294.06 717.488.09 

8,3 El saldo pendent de cobrament al tancament deIs exercicis 
2016 i 2015 correspon a: 

Deutors per vendes i prestació 
de serveis 2016 2015 

Sociedad Anonima DAMM, S,A, 
548.428,89 667.488,09 

Institut de Cultura de Barcelona 
30,000,00 

Fundació bancaria Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, "La 
Caixa" 7.700,00 
SegurCaixa -Adeslas, S,A, de 
seguros y reaseguros 25.000,00 

Fundació AGBAR, centre d'estudls 
i investiga ció del medi ambient 

50.000,00 
611,128,89 717.488,09 

Nota 9 - FONS PRO PIS 

9.1 Els moviments registrats durant els exercicis 2016 2015 es 
resumeixen tot seguit: 

<IIP 
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Fons dotaclonals 

Excedents d'exerclcls 
anterlors 

Excedent de I'exercld 

Fons dotaclonals 

Excedents d'exerclcls 
anteriors 

Excedent de I'exerclcl 

Saldos 

1.1.16 

30.000,00 

1.270.352,97 

64 .553,56 

1.364.906,53 

Saldos 

1.1.15 

30.000,00 

1.394.170,71 

(-) 123.817,74 

1.300.352,97 

Aplicació resultat 

2015 

64.553,56 

(-) 64.553,56 

Aplicacló resultat 

2014 

(-) 123.817,74 

123.817,74 

Resultat 

2016 

14.668,16 

Saldos 

31.12.16 
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30.000,00 

1.334.906,53 

14.668,16 

14.668,16 1.379.574,69 

Resultat 

2015 

64.553,56 

Saldos 

31.12.15 

30.000,00 

1.270.352,97 

64.553,56 

64.553,56 1.364.906,53 

9.2 - El fons dotacional, 30,000 euros, és integrat per I'aportació de 
l'Ajuntament de Barcelona, via Institut de Cultura de 
Barcelona. 

Nota 10 - PASSIUS FINANCERS 

10.1 - Categories de passius financers 

El valor en lIibres de cadascuna de les categories de passius 
financers es detallen en el quadre següent: 

qjp 
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PAssIUs FINANCERS A CURTTERMINI 2016 

OEUTEs AMB ENmATs DE OERIVATs I AL TRES CREDIT TOTAL 

C·t.nnrl·· 

Passlus f1nancers a cost amortltzat 
682.047,65 682.047,65 
682.047,65 682.047,65 

PAssIUs FINANCERs A CURTTERMINI 2015 

OEUTEs AMB ENmATs DE OERIVATs I AL TRES CREOIT TOTAL 

rat.nnrl·· 

Passlus flnancers a cost amortltzat 
856.543,27 856.543,27 
856.543,27 856.543,27 

10.2- La composició deis epígrafs deis prove'idors i creditors varis és 
la següent: 

- Proveidors 
Gas Natural SDG, S.A. 
Zeta Gestión de Medios, S.A. 
AJuntament de Barcelona 
Informacló I Comunlcacló de Barcelona 
Wasabl Producclons, S.L. 
Altres 

- Provei'dors, parts vinculades 
Instltut de Cultura de Barcelona, per treballs 

realltzats per compte de la FUNDACIÓ (Nota 14.3) 

- Creditors varis (factures pendents de rebre) 

TOTAL 

2016 

9.152,54 
6.050,00 
3.585,11 

30.000,00 
46.263,14 

2.489,00 
97.539,79 

581.007.86 
581.007,86 

3.500,00 

682.047.65 

Tots els saldos tenen venciment a curt termini. 

o¡Ip 
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2015 

9.152,54 

2.130,81 
11.283,35 

836.759,92 
836.759,92 

8.500,00 

856.543.27 
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10.3- Informació sobre el període mitja de pagament a prove'idors. 
Disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 
15/2010, de 5 de julio!." 

2016 2015 

Dles Dies 

Periode mi" de oaaament a "roveí'dors 2442 1410 

Rati de les ooeracions oaaades -558 -1590 

Rati de les ooeracions oendents de oaaament -764 -560 

Imoort (euros) Imoort (euros) 

Total oaaaments realitzats 845.30326 600.13479 

Total na"aments oendents 669.32611 836.75992 

Nota 11- SITUACIÓ FISCAL 

11.1 - La composició deis comptes amb Administracions Públiques al 
31 de desembre de 2016 i 2015 és la següent: 

2016 2015 

Saldos Saldos Saldos Saldos 
Deutors Credltors Deutors Credltors 

a) Impost sobre el Valor Afeglt: 
Quota a tornar resultant de la IIquldacló del 4t 
trimestre 

b) Impost sobre la Renda de les Persones 
Flslques 

Quota a Ingressar del 4t trimestre 

13.829,51 

-
13.829,51 

- 57.354,66 -

2527 - 2933 

25,27 57.354,66 29,33 

11.2 - La FUNDACIÓ va optar per I'aplicació del regim fiscal especial 
per a entitats sense fins lucratius, regulat en la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre. 

Q 
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D'acord amb aquest regim, es troben exemptes de l'Impost 
sobre beneficis, entre altres, les explotacions economiques 
deis béns declarats d'interes cultural conforme a la normativa 
del Patrimoni Hlstoric de l'Estat i de les Comunitats 
Autonomes, així com de museus, biblioteques, arxius i centres 
de documentació, i també, les explotacions economiques 
consistents en I'organització d'exposicions, conferencies, 
col ·loquis, cursos o seminaris. 

La informació addicional obligatoria, a incloure en la memoria 
economica, regulada en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, i 
en el Reial Decret 1.270/2003, de 10 d'octubre, s'incJou en 
informe independent. 

11.3 - D'acord amb la legislació vigent, els impostos no poden 
considerar-se definitivament liquidats fins que les decJaracions 
presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals o laborals, o hagi transcorregut el termini de prescripció 
de quatre anys. 

La FUNDACIÓ té oberts a inspecció tots els impostos 
principals que Ii són aplicables, corresponents a tots els 
exercicis no prescrits. 

No es preveu que existeixin contingencies d'imports 
significatius que es poguessin derivar de la revisió deis 
exercicis oberts a inspecció. 

Nota 12- SUBVENCJONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

El moviment presentat per aquest epígraf es detalla a 
continuació: 

411> 
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Saldo a 1'1.1.2016 

Addicions 

Saldo a 31.12.2016 

Saldo a 1'1.1.2015 

Addicions 

Saldo a 31.12.2015 

50.847,46 

38.234,00 

89.081,46 

50.847,46 

50.847,46 
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El saldo al tancament de I'exercici reflecteix la subvenció 
rebuda per part de la Fundació Agbar per realitzar un Webdoc 
relacionat amb l'Aqüeducte roma al Rec Comtal i a la 
subvenció de Gas Natural Fenosa per fer front a I'adquisició 
d'obres d'art (veure Notes 6.2. i 7.2). 

Nota 13- AJUSTAMENTS PER PERIOOIFICACIÓ (de passiu) 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2016 2015 
presenta el següent detall: 

2016 2015 

Fundació Agbar 
9.422.26 47.656,25 

9.422,26 47.656,25 

El saldo al tancament de I'exercici reflecte ix els ingressos 
percebuts en cadascun deis períodes de meritament deis 
quals, correspon a exercicis següents. 

<IlI> 
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Nota 14- INGREssOs 1 DES PESES 

14.1 - Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 
corresponen als imports meritats pels conceptes que a 
continuació es detallen: 

Ingressos per publicltat 

Ingressos per convenis de col·laboracló 

Altres prestaclons de servels 

2016 2015 

453.367,87 1.068.942,82 

58.361,15 56.000,00 

24.793,39 

536.522,41 1.124.942,82 

Addicionalment, la FUNDACIÓ té subscrit un conveni amb 
Ediciones Primera Plana, S.A., en virtut del qual "El Periodico 
de Catalunya" fa una aportació en especies a favor d'aquesta 
per un valor equivalent a 120.000,00 euros durant tot el 
període de vigencia del conveni (2013 a 2016 ambdós 
inclosos), els quals es distribueixen en 90.000,00 euros 
mitjanc;ant espais publicitaris per a la difusió de les activitats 
del Museu d'Historia de Barcelona en les edicions impreses del 
diari, i 30.000,00 euros en I'edició digital. 

14.2 - L'epígraf de Serveis exteriors inclou els següents conceptes: 

2016 2015 

Arrendaments i canons 10.200,00 8.400,00 

Serveis professionals Independents 8.139,50 

Servels bancaris 285,18 246,83 

Publicitat, propaganda i relacions publiques 7.477,00 6.626,00 

Altres des peses 496.705,12 1.100.416,08 

Total 522.806,80 1.115.688,91 

<IZ> 
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Tant en I'exercici 2016 com en el 2015 en I'apartat d'altres 
des peses s'inclou la repercussió de costos d'estructura per part 
de I'ICUB (despeses de personal). 

A part, en l' exercici 2016 s'inclouen despeses amb motiu de la 
realització de les festes de la Merce, el Grec Festival de 
Barcelona i per la Festa de la Ciencia. 

Per a l' exercici 2015 s'inclouen despeses amb motiu de la 
realització de les festes de la Merce, el Grec Festival de 
Barcelona i despeses pel projecte de I'aqüeducte Roma al Rec 
Comtal, dins del Pla Barcino del servei d'Arqueologia. 

14.3 - Les transaccions realitzades durant els exercicis 2016 i 2015 
amb les entitats que integren el Grup Ajuntament són les 
següents: 

INGRESSOS 
Ingressos de 
promoclons 
patroclnadors i 
col ·laboracions 

DESPESES 
Compres de béns 
destlnats a les 
aetlvitats 

2016 2015 
Altres arts vinculades Altres parts vinculades 

AJUNTAMENT 
ICUB DE FNOB ICUB 

BARCELONA 

24.79339 - - 379.25903 
24.79339 - - 379.25903 

482.57979 2.96290 - 1.137.10039 
482.57979 2.96290 - 1.137.10039 

G 
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AJUNTAMENT 
DE FNOB 

BARCELONA 

-

3.22350 49.32130 
3.22350 49.32130 



ACTIU CORRENT 
Usuaris i deutors, 
altres parts 
vinculades 

PASSIU 
CORRENT 
Prove'idors altres 
empreses 
vinculades 
Creditors varls 

Altres 

ICUB 

30.00000 
-

581.007,86 
-

581.00786 

2016 
arts vinculades 
AJUNTAMENT 

DE FNOB 
BARCELONA 

- -
- -

- -
3.58511 -
3.58511 -
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2015 
Altres parts vinculades 

AJUNTAMENT 
ICUB DE FNOB 

BARCELONA 

- -
- -

836.759,92 -
- 3.50000 

836.75992 3 .50000 

Nota 15- APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS 
PROPIES 

15.1 - La totalitat deis actius corrents de la FUNDACIÓ estan afectes 
a les seves activitats i finalitats. 

15.2 - El total de les des peses i deis ingressos del compte de 
resultats per als exerclcls 2016 i 2015 corresponen 
íntegrament a les activltats fundacionals. 

2016 2015 

Ingressos 537.474,96 1.180.912,28 

Despeses (-) 522.806,80 (-)1.116.358,72 

% destinat a les 
finalitats estatutaries 97,3% 94,5% 

qjp 
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15.3 - D'acord amb el que estableix I'article 333.2 de la L1ei 4/2008 
de 24 d'abril, la FUNDACIÓ compleix als exercicis 2016 i 
2015 amb I'obligacló de destinar almenys el 70% de les 
rendes obtingudes i deis altres ingressos nets anuals al 
compliment deis fins fundacionals. L'aplicació s'ha de fer 
efectiva en el termlni de quatre exercicis, a comptar de l' inici 
del següent al de I'acreditació comptable, a excepció deis 
suposits per que el Protectorat hagi autoritzat un termini 
diferent. 

La resta s'ha de destinar al compliment diferit de les finalitats 
o a incrementar la dotació. 

Nota 16- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

16.1 - D'acord amb I'article 19 deis Estatuts de la FUNDACIÓ, els 
membres del Patronat exerceixen el carrec gratu'itament. 

Durant els exercicis 2016 i 2015, els membres del Patronat 
no han rebut de la FUNDACIÓ retribucions de cap c1asse per 
la seva activitat com a tals ni per altres funcions i no han 
mantingut saldos deutors amb la FUNDACIÓ. 

16.2 - Les funcions d'alta dlrecció són exercides pel Vicepresident 
Executiu, pel Vicepresident segon i el Director General de la 
FUNDACIÓ, els quals no han rebut retribucions de cap classe 
per la seva activitat a la FUNDACIÓ. 

Nota 17- ALTRA INFORMACIÓ 

17.1 - Informació mediambiental 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos 
de caracter mediamblental en els quals pogués incórrer la 
F.UNDACIÓ que slguln susceptibles de provisió. 

4IZ> 
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D'altra banda, la FUNDACIÓ no ha percebut cap subvenció ni 
ingrés com a conseqüencia d'activitats relacionades amb el 
medi ambiento 

Durant I'exercici la FUNDACIÓ no ha incorregut en despeses 
per a la protecció i millora del medi ambiento 

17.2 - Les des peses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats 
durant els exercicis 2016 i 2015 són repercutides per 
l'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes 
autonoms, entitats públiques empresarials locals i Societats 
que composen el grup municipal, així com els consorcis 
fundacions que s'integren en els comptes consolidats. 

La FUNDACIÓ va rebre en I'exercicl 2015 serveis 
d'assessorament de Landwell Abogados y Asesores Fiscales, 
empresa associada a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
(co-auditors deis comptes anuals abreujats de I'exercici 2015), 
per import de 8.079,00 euros. 

17.3 - Atenent als projectes gestionats per la FUNDACIÓ, no 
procedeix desglossament d'informació segmentada. 

Aquests comptes anuals abreujats de la FUNDACIÓ BARCELONA 
CULTURA, corresponents a I'exercici 2016, han estat formulats pel 
Patronat el 17 de marc; de 2017. 

ca Colau Ballano 
Presidenta de la Fundació Barcelona Cultura 
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