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MenlÓria simplificada corresponent a I'exercici 2016 
(imports expressats en euros) 

1. Activitat de la Fundació 

Identificació 

bit. E::: AJuntament de o 
Barcelona 

La FUNDACIÓ BARCELONA INSTlTUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT 
(BIT HABITAT) es va constituir el 22 d'octubre de 2013 davanl de la notaria del Sr. Jaime 
Agustin Justribó. En dala 24 de gener de 2014 es va inscriure amb el número 2825 en el 
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya. 

El domicili social és a l'A\o1nguda Diagonal, 240, Barcelona (08018). 

O'acord amb l' Article 4. Finalitats i activitats deis Estatuts, els objectius de la 
Fundació són els següents : 

Recerca i innow.ció: 

a) Integrar ¡fomentar acti\"tats innovadores en col·!aboració i alianCfa amb erTV;lreses, 
institucions i organismes inlernacionals i ciutats de tol el món, per fer de Barcelona 
una plataforma i centre d'innovaci6 en SmartCities . 

bl Fomentar la recerca en activUats relacionades amb I'habitat urba, que integra 
aspectes d'urbanisme, tecnologíes de la informació i la comunicació i medi 
ambient, en col·laboració aro uniwrsitats, centres de recerca , empreses, agents i 
inst itucions impl icats en t'Mbitat urba. 

CapitaJització i valorització: 

el Gestionar i eapitalitzar el model urba de Barcelona i el City Protocol , així com els 
elemenls urbans i patenls de t'Ajunlament de Barcelona per a la seva difusió i 
\6lorilzaeió al món. 

d) Recalzar i capilal itzar inic iativas públiques pri\6des de supor! a ciutals 
intel·ligents i diwlgaeió d'aquestes. 

Formaeió i educació: 

e) Impulsar act i\i1tats de formació i educació d'abast mundial, dirigida a persones, 
ciutats i agents implicats en el desen\olupament urba, en ambits relacionats amb 
les ciutats intel·1igents: masters, formació continuada, workshops, etc. en 
col·laboració amb universitats, centres de recerca, empreses, agents i institucions 
implicats en t'Mbitat urba . 

Desen\olupament d'iniciatiws , projectes i temtais: 

f) Potenc iar allres iniciatives que facin esdewnir Barcelona ciutal de referencia en 
cíutats ecol~iques i inteHigents, i laboratori d'inrovació en benefici deis ciutadars. 

g) Impulsar el desen\olupament de projectes i territoris, tOI 
economics i empresarials , institucions, uniwrsitatss ;i, ~~~~ 
conwrtir Barcelona en referen! mundial de ciutats e 

articulant sectors 
per a 

h) Desen\Olupar el City protocol, per definir els .stán,darc 'I~~~:~~t;~~ 
s'han de dirigir les ciutats . Impulsar-lo a la ciutat de ~ seva 
implementació a allres ciutats del món. 
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Competitiljlat . recursos i col·laboració públic-privada: 

i) Fomentar l'Economia i la Societat del Coneixement j impulsar la competitivitat en 
els sectors economics considerats estrategics per Barcelona i la seva area 
d'inftuéncia, en conerel aquells relacionats amb les Ciutats Intel·ligents. 

j) Impulsar la col·laboració amb empreses locals, ¡cooperar amb els agents públics i 
privats per a la identificació i posada a puní d'espais per al desen\oOlupament 
d'activ1tats relacionades amb el concepte de ciutat intel· ligent. 

k) Captar recursos públics i privats per a la promoció d'aquests projectes i act¡vttats , 
així com el seu desen\Qlupament a la ciutat de Barcelona i la seva promoció a 
I'exterior. 

1) Promoure i representar Barcelona en forums nacionals i intemacionals, així com 
d'esde...eniments vinculats a les ciutats intel·ligents. 

a) Descripció especifica de les activitats desenvolupades durant I'exercici i la forma 
com es gestionen. 

En el present exercici, la Fundació ha portat a terme activitats relacionades amb la 
construcdó de I'edifici que albergara la seu de la Fundaciói de les empreses e instilucions 
per portar a terme el seu objecle fundacional. 

Especial focalitzaci6 amb la posada en marxa de I'ecosistema, la difusi6 del BIT i les 
diferents línies d'actuació. 

b) Descripció especifica delsajuts atorgats, a mb identificació concreta, en el casde les 
persones juridiques, deis receptors. Criteris i forma d'assegurar que satistan I'interes 
general i que incorporen la perspectiva de genere i de les dones en el seu 
atorgament. 

Durant t'exercici 2016 i 2015 la Fundació no ha alorgat ajuts monetaris a lercers. 

e) Identificaciódelsconvenisde col.laboració subscritsamb altresentitats, indicant 
I'impacte monetari i els drets i obligacions que se'n deriven per a la fundació, i 
concretant de quina manera el compliment de cada conveni coadjuva al millor 
compriment de les finalitats fundacionals. 

La Fundació te subscrit un con...eni de col·laboració amb CISCO ¡ que amb data 18 
d'octubre de 2016 a tingut la següent modificació: ADDENDA NÚMERO 2 DEL 
CONTRACTE D' ARRENDAMENT PER A USOS DIFERENTS A L'HABITATGE SIGNAT a 
2 DE JUlIOL DE 2014.Aquest document estableix la wluntat per part de CISCO de 
continuar arrendant part de Ca l'Alier, immoble que BIT Habitat esta rehabilitant en aquests 
moments, tot i que modifica la superficie que ocupara la multinacional, que passara a ser de 
1.1S9,39m2 constru·lls. També es modifica ellloguer total per tot el període de vigencia del 
contracte i es reestructura la forma de pagament i els terminis . 

d) Informació sobre les persones usuaries o beneficiaries de lesactivitats descrites, tot 
indicant elscriteris utilitzats per a la seva selecció, desg lossant la informació per 
sexes i detallant I'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes ¡dones. 

EIs usuaris de les acti",tats de la Fundació són tots els habitants de la Ciutat que es 
beneficiaran de les acti\Atats que desenwlupara la Fundació, sens ' e sexes. 

\'\' 1 ~ , .. 
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e) Informació sobre lesaccionsdutesa terme per promoure condicions d'igualtat de 
tracte i d'oportunitats entre dones i homes durant I'any. 

La Fundació ha dut a tenne totes les seves acti .... tats , independentment del sexe deis 
usuaris o beneficiaos d'aquestes actMlats. Totes les acaons realitzades s'han du! a terme 
promO\ent les condicions d' igualtat entre homes ¡dones i sense fer diferenciacions entre 
aquests. 

2. Bases de presentació deis comptes anuals simplificats 

1. Imatge fidel 

a) Els comples anual s simplificats reflecteixen la imatge 'idel del palomoni, de la situació 
financera ¡deIs resultats de la Fundació. Aquests s'han preparal a partir deis registres 
complables de la Fundació. 

A 31 de desembre de 2016, el marc normatiu d'informació ñnancera aplicable a la Fundació 
és I'establert a : 

Uei 4/2008 de 24 d'abril , del lIibre tercer del Cadi Ci"";l de Catalunya, relativa a les 
Fundacions , i les sews madiñcacions posteriors . 
Uei 21 /2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de la verificació de 
I'acti"";tat de les associacions declarades d'ut ilitat pública. 
Pla General de Comptabilitat i I'adaptació sectorial en matéria d'enütats sense afany de 
lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, 
modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre. 
Resta de normes d'obligat compliment erneses per 1'lnsUutde Comptabilitat i Auditoria 
de Compte (ICAG). 

La Fundació ha optat per I'aplicació deis criteris aplicables a les entitats de dimensió 
redu"ida continguts en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacioos subjectes a la legislació de la Generalitat 
de Catalunya. 

b) No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no apticació de disposicions 
legals en materia de comptabilitat, per a mostrar la imatge fidel a que es refereix la 
legislació "";gent en materia d'entitats sense afany de lucre. 

e) No ha calgut incloure informacions complementaries a la memOria ja que I'aplicació de les 
disposicions legals ha estat suficient per presentar la imatge fidel. 

2. Principis comptables no obligatorisaplicats 

Tant en el desemolupament del proces comptable de I'exercici económic, com en la 
confecció deis presents Comptes Anuals simplificats , no ha estat w lnerat cap principi 
comptable obllgatori a que es refereix la part primera de Pla General de Comptabilitat i 
I'adaptació sectorial en mateoa d'entitats SS1se afany de lucre dictada pel Decret 259/2000, 
de 23 de desembre, de la Generalitat de catalunya. modificat pel Oecret 125/2010, de 14 
de setembre. 

3. Compa raeió de la i nformació 

Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2015 s'han formulat 

pre"';sta al Pla General de Comptabilitat de Fundaciors i ASSo(:ia'~E~~~~~~~I:~~i~~ seva elaboració I'aplicació de criteris uniformes de valoració, 
unitats monetaries, de manera que la informació presentada és 
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A efectes de facilitar la comparabilitat entre exercicis s 'ha reclassificat a I'exercici 2015 un 
import de 780.000,00 euros de I'epigraf Periodificacions a lIar9 termini a I'epígraf Deutes a 
lIar9 term ini . 

4. Agrupació de partides 

No existeixen partides que hagin estal objeele d'agrupació. 

S. Elementsrecollitsen diversespartides 

Dins el Balanl1 inclos en els presents Comptes Anuals abreujats no hi ha elements 
patrimonials distribu"ils en diverses partides. 

6. Canvisen criteriscomptables 

No han existít canvis de criteris comptables durant el present exercici. 

7. Correcciód'errors 

No han existít correccions d'errors durant el present exercici. 

3. Aplicació de resultats 

A continuació es detalla la proposta d'aplicació de I'excedent de I'exercici : 

Bases de repartiment Import 2016 
Excedent de I'exercici 141.545,92 

Total base de reDartiment = Total aDlicació 141 .545 92 
Aplicació a Import 

xceaent c 'exerclcls antenors 141.545,92 
Total aplicació = Total base de repartiment 141 ,545,92 

4. Normes de registre i valoració 

S'han d'indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides se~ents: 

1. Immobilitzat intangible: 

Criteris utilitzats de capitalització o activació 

És precís que, a més de complir la definic ió d'actiu i els criteris de regist re o 
reconeixement continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat, 
compleixi el criteri d'ident ificabilitat . 

EIS Drets sobre béns ced~s en ús gratu"ilarrent , estant reflect its en j'actiu del 
balany pel valor que se'ls ha atribun en el moment de la seva concessió, 
determinat d'acord amb el valor raonable del dret d'ús, i s'ha comptabilitzat en 
el patrimoni net la subvenció/donaciÓl1legat en capital corresponent, pel 
import del valor fixat. 

El dret d'ús s 'amortitza duran! el termini de cessió. En els casos que 
és superior a la ",da útil del be sobre el qual hi ha els drets 
s'amortitzen duran! el lermini de ",da útil. 
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Oins d'aquest epigraf s'hi inclou la cessi6 d'ús gratuna, d'una finca situada al 
carrer FILMa, 102-1 18, de Barcelona, realítzada per t'Ajuntament de Barcelma 
a fa'vOr de la Fundació. Aquesta finca \a ser cedida el21 de maig de 2014 per 
acord de la Comissió de Go..em. La finalltat de la cessió de la finca, 
anomenada "Ca l'Alier", es establir un centre on la Fundació pugui 
desemolupar les seves finalitats fundacionals. El període de cessió es per 20 
anys. 

La cessió d'ús s'ha valoral inicialment d'acad al melode de valoració residual 
estatie, segons alió disposat a I'artide 22 del RO 1492/2011 , de 24 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la lIe; de Sol que 
desemolupa la Llei del S61 (ROL 2/2008 de 20 de Juny. L'import reconegut 
com valor raonable ha estat 1.990.224 euros. l es assumpcions presses han 
estat: 

VRS: Valor de repercussió del sol. 

Vv: Valor de \€nda del m2 d'edificaci6 de I'ús considerat del producte 
immobiliari acabat , calcula! sobre la base d'un estudi de mercat 
estadisticament significatiu. 

K: Coeficienl que pondera la tolal1la! de les despeses general, inclosos els de 
fina~ament , gest16 i promoció, aix í com el benefici empresarial normal de 
I'aclivi tat de promoci6 immobiliaria necessaria per a la materialització de 
I'edificabililat . 

Vc: Valor de la construcció, €1m2, edificable de I'ús consideral . 

VRS: (Vv / K) - Ve -7 VRS: (2 .732,80 €Im2/1 ,4 )-1. 122,74 m2 = 829,26 
€1m2. 

Valor del lerreny = Soslre x Valor unilari ~ 2.400 m2 x 829,26 €1m2 = 
1,990,224 €. 

Addicionalment, en aquest epígraf també s' inclouen les obres realilzades 
durant I'exerc ici 2015 sobre la finca cedida per valor de 620.052,29 euros . 

Amortització 

AJuntament de .. 
Barcelona 

la Fundació no ha amortilza! els ac!ius intangibles al no trobar·se aquests en 
condicions d'explotació. Un cop estiguin preparats per ser explotats , es practicaran 
les amortilzacions corresponents , els imports de les quals quedaran reflectits al 
Balanq. Aquestes arnorUzacions es dotaran segunt un criteri sistematic atenent a la 
vida útil deis elements o drets i a la depreciació soterta per la seva utilització, no 
superant-se els límits a l'amortitzaci6 per aquest tipus de béns. 

Correccions valoratives per deteriorament: 

No ha estat necessari reconeixer correccions valorati\€s per deteriorament. 

2, Béns integrat del patrimoni cultural: 

Durant I'exercíci la Fundació no has disposat d'elements que es qualiliqu¡j(, 
epígraf. 

3, Immobilitzatmaterial: 

Durant I'exercici la Fundació no has disposat d'elements que es 
epígraf. 
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4. Arrendaments: 

No hi ha hagut cap contracte d'arrendament considera! com a financer o operatiu que 
lingués vigencia duran! I'exercici. 

5. Permutes: 

No s'ha dut a terme cap operació qualificable com a permuta de caraeter comercial. 

6. Actius financers i passiusfinancers; 

al Criterisempratsper a la qualificació i valoració: 

1. Actius financers a casI amortitzat: En aquesta categorias 'han classificat: 

AJuntament de .:; 
Barcelona .~ 

a) Crédits per aperacions de les acti"';tals: actius financers que s'originen en la \enda 
de béns ¡ la prestació de seMis per aperacions de !rafie de la Fundació, i 

b) Crédits per la resta d'operacions: s6n aquells actius financers que tal i no tractart-se 
d'instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats de la 
Fundació i els seus cobraments són de quantia determinada o determinable. És a 
dir, inclou els credits diferents del !rafic de la Fundació, els \elors representatius de 
deute adquirits, cotitzats o no, els diposits en entitats de crédit , bestreles i credits al 
personal , les fiances i dipbsits constituHs, els div;dends a cobrar i els 
desemborsaments pendents a curt termini sobre fons dotacionals, fons socials i fons 
especials. de les diferents categories d'adius financers i passius financers, aix¡ com 
per al reconeixemen! de canvis de \elorraonable. 

Valoració inicial 

Els actius financers indosos en aquesta categoria es valoren iniciarmenl pel cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestaci6 lIiurada més els costos de transacció 
directamen! atribu'lbles; no obstant aixo, aquests últims es poden registrar en el comple 
de resultats en el moment del seu reconeixement inicial . 

Valoració posterior 

Els actius tinancers incloses en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitza1. 
Els interessos meritats s'han de comptabilitzar en el comple de resultats , aplicant el 
me!ode del tipus d'interés efectiu. 

No obstan! I'anterior, els actius amb \encimenl no superior a un any que, d'acord amb 
al10 disposat en I'aparta! anterior, es \elonn inicialmen! pel seu \Glor nominal, s' han de 
continuar \Gloran! per aquest import , lIe\Gt que s'hagin deteriorat. 

2. Passius financers a COst : En aquesta categoria s'han classificat : 

a) Débits per operacions de les aclMlats: aquells passius financers que s'origina1 en la 
compra de béns ¡seMis per activ;lats de la Fundació, i 

b) Debits per operacions no relacionades amb les aclMtats: aquells passiu 
que, no tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen en les ac . .:; 

~ Valoració inicial t::i 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialm 
raonable que, lIeval e",denCia en contrari, és el preu de la transacci 
wlor raonable de la contraprestació rebuda ajusta! pels costos 
directament atribuibles. 
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Valorac ió posterior 

Els passius financers ¡nclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. 
Els inleressos meritats es cOfll)tabilitzen en el cOrlllte de resultats, aplican! el melade 
del !ipus d' jnteres efectiu . 

No obstant I'anterior, els débits amb \encimen! no superior a un any que, d'acord con 
all6 disposat en rapartat anterior, es valorin iniciarmen! pel seu valor nominal, es 
continuen valoran! per aquest importo 

b) Correccions valoratives per deteriorament; Segons I'órgan de gO\oem de la Fundació no 
ha esta! necessaria la realitzaco de correccions valorati\es ja que no s'ha produ'il cap tipus 
de deteriorament en aquests actius. 

e) Criteris emprats per al registre de la baixa d'actius financers i passius fi"ancers. 

La Fundació dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets 
deriva!s o es cedeix la seva titularitat, sempre que el ceden! es desprengui deis riscos i 
beneficis significatius inheren!s a la propie!at de I'actiu. 

La Fundació dóna de baixa un passiu financer quan I'obligació s'hagi ext ingit. 

d) Inversionsen entitats del grup, muttigrup i associades: 

Durant I'exercici la Fundació no ha disposat d'elements que es qualifiquin en aquest 
epígraf. 

7. Existencies: 

Durant I'exercici la Fundació no ha disposat d'elements que es qualifiquin en aquest 
epígraf. 

8. Impostos sobre beneficis; En primer lIoc s'héll considerat les diferéncies existen!s entre 
el resultat comptable i el resulta! fiscal , considera! aquest com la base imposable de 
l'lmpost sobre beneficis. Aquestes diferencies poden ser degudes a la des igual definició 
deis ingressos i des peses en els ambits economic i tributari , als diferents criteris temparals 
d'imputació d'ingressos i des peses en els ambits indicats i a I'admissió, en I'esfera fiscal, de 
la compensació de bases impasables negatives d'exercicis anteriors. 

Les diferencies resultants es classifiquen en els apartats següents : 

. "Diferencies permanents· , produTdes entre la base impasable de t'lmpast sobre Beneficis i 
el resulta! comptable abans d'aplicar impostas de I'exercici , i que no reverteixin e . es 
subsegüents, excloses les pérdues compensades. \'~ 11 11 r.. 

~ ~ .. ~ 

• "Diferencies temporaries", existEnts entre la base impooable i el resultat c !iPta ~~s-a. 
d'aplicar impostes de I'exercici , I'origen de les quals és en els diferents .Jleris t~,.ls S 
utilitzats per determinar ambdues magnituds i que, per tant, re-.ertei I!n en ~~s c: 
subsegüents. ~ ~ 

-::. h)l • • I . Tlnl<3 :: 

La Fundació esta inclosa entre les Enitats regulades en el Títol ti, de la U ~9~~~~ ~_3 ~ 
de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y d b Incenti I 
fiscales al mecenazgo". La Fundació ha comunicat a l'Administració Tributan ~i(J •• .'j 
com preveu el Reial Decret 1270/2003 de 10 d'octubre, per I'aplicació del re nr fitcal 
especial regulat en Titolll de la Uei 49/2002 ates que compleix tots els requisits establerts 
en I'artic le 3er. de I'esmentada Uei. 

pagina 7 



I 
\) 

\ 

bit =::: AJuntament de ...:'!h.: 
Barcelona '~ 

O'acord amb el que estableix I'article 10 de la llei 49/2002 de 23 de desembre, el tipus 
impositiu aplicéble als rendiments subjectes i no exempts, obtingl1s per les entitats indooes 
al Capitol U de I'esmentada Llei , es del 10%. 

9. Ingressos i despeses; La Fundació ha prestat serveis a tercers durant el període 2016, 
relacionats amb la participadó de les empreses col·laboradores amb els serveis de Project 
Management. Les des peses meritades durant I'execid han estat comptab¡l~zades atenent a 
la naturalesa de les mateixes i imputades al capitol caresponent del comple de resultats de 
la Fundació. 

10. Subvencions, donacions i lIegats; Les subwncions. donacions i lIegats no reintegrables 
s'han complabilitzat inicialment, amb caracter general , com a ingressos directament implAéis 
al patrimoni net i s 'han reconegut en el comple de resultats com a ingressos sobre una base 
sislemalica i raconal de forma correlaciCllada amb les despeses derivades de la sub'.€nció, 
donació o Ilegal . 

Les sub'.€ncions , donacions i lIegats de caracter monetan s'han valora! pel valor raonable 
de I'impart concedit. i tes de caracter no monetan o en espécie s'han valoral pel valor 
raonable del bé rebut , referenciats ambdós valors al momenl del seu reconeixement. 

La imputació a resultats de les sutNenc ions, donacions i lIegats que tingun el caracter de no 
reintegrables s'efectua atenent a la seva finalita!. 

S'impulen en el comple de resultats els següenls t ipus de sub'loencions, donacions i tlegats : 

al Les concedides per a assegurar una rendibililat mínima o compensar els déficits 
d'explotació: s'irrputen com a ingressos de t'exercici en qué es concedeixen, lIevat si es 
destinen a finanr;ar déficits d'explotaciód'exercicis futurs , cas en el qual s 'imputaran en 
aquests exercicis. 

b) Les concedides per a finanr;ar des peses especifiques: s'imputen com a ingressos en el 
mateix exercici en qué es meriten les des peses que esliguin linanlfant. 

c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finaJilat específica s 'impulen 
com a ingressos de I'exercici en qué es reconeixen. 

Es consideren en tol cas de naluralesa irreversible les correccions valorali'.€s per 
deteriorament deis elemenls en la part en qué aquests elements han 
gratuilament. 

11. Criterisemprats en transaccionsentre partsvinculades. 

Les transaccions enlre parts '.1nculades es realilzen at'!nent ,oorldi,oions 

5. Immobilitzat intangible 

1. Moliment duran! I'exercici 

Naturalesa SaldoOl .01 .16 Entrades Balxes Traspas Saldo31.12.16 

Drets !Obre béns ceditsen ús gratuitament 2.610.276,29 0,00 0,00 0,00 2.610.276,29 

TOTAL (A) 2.610.276,29 0,00 0,00 0,00 2.610.276,29 

VALOR NET COMPTABLE Saldo31.12.16 

IMMOBILl12AT INTANGIBLE (A-S) 2.610.276,29 
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Naturalesa Saldo 01 .01.15 Entrades BaiKes Traspas Saldo31.12 .15 

Orels !Obre bensceditsen ús gra luilament 1.990.224,00 620.052.29 0.00 0,00 2 .61 0.276,29 

roTAL (A) 1.990.224,00 620.052.29 0 ,00 0 ,00 2.610 .276,29 

VALOR NET COMPTABlE Saldo31.12.15 

IMMOBILllZAT INTANGIBLE (A-B) 2.610.276,29 

Les imersions de I'exercici 2015 carresponen a les obres realitzades sobre la finca cedida 
per I'Ajuntamenl de Barcelona Aquestes obres les va realilzar Barcelona d' lnfraestructures 
Municipals, S.A. 

Duran! I'exercici 2016 aquestes obres han esta! aturades per matius técnics, havent·se 
reinicia! de nau duran! el mes de desembre de 2016. 

2. Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desemolupa la Fundaciá. 

6. Actius financers 

1. Informació sobre les classes definides per la Fundació: 

EIS actius financers a lIarg termni són elssegüents: 

2016 

CATEGORIES 

Actlus financers a cost amortltzat 1.590,0 

TOTAL 1.590,0 

A I'exercici 2015 no hi ha actius financers a lIarg termini. 

Els actius financers a curt termini són els següents: 

2015 
Credits, derivat 

CATEGORIES i altres TOTAL 

Actius financers a cost amortitzilt 45.617.00 45.617,0 

TOTAL 45.617,0 45.617,0 

A I'exercici 2016 no hi ha actius finaneersa curt ternini . 

2. No ha estat necessari registrar cap pérdua per deterioramentoriginada pel rise de crédit. 

3. Entitats del grup, multigrup i associades; la Fundaci6 no disposa d'i 
;: 
Ij 
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4. Usuaris i altres deutors 

SALDO 01.01.16 
Deutors, c n titats <le l gru p , 
associadcs, altres pans 
vincu lades i actiu s pe r impost 
corren t 45.794,28 

TOTAL 45.794,28 

SALDO 01.01.15 
Deutors, en ti tats d" gru p, 
a ssociades. a ltfes parts 
vinculadcs i ectlus pe r imposl 
corre nt 35.82 1 50 

TOTAL 35.821,50 

5. Altre tipus d'informaci6 

AUl!:mcnts 

683.390,86 

683.390,86 

AUllmcnts 

45.794 28 

45.794.2 

bitE:; 

Dlsmlnuctons SALD031.12.16 

728.860,42 324 ,72 

728.860,42 324,72 

Disminucions SALD031.12.1S 

35.82 150 45.794 28 

35.821,50 45.794,28 

AJuntament de 
Barcelona 

No existeixen circumst3.ncies de caracter substaltiu que afectil els actius financers, com ara 
lit igis , embargaments, etc. 

7. Passius financers 

1. Valor en lIibres de cadascuna de les categories de passius financers assenyalades en la 
norma de regist re i valoració desena: 

EIS passius financers a lIarg tennini són els següerts: 

CATEGORIA OfRIVAlS I ALTRES 

2016 2015 
A costamortitzat 1.344 .517,47 780.000,00 
TOTAL 1.344.51747 780.00000 

Els pass ius financers a lIarg termini corresponen a bestretes de clients a lIarg lerm inL 

La Fundació duran! els exercicis 2016 i 2015 ha cobra! de les societats Cisco Sys!em, S.l. i 
Scheneider Electri:: España, S.L, d'acord amb els contractes formalitzats , uns imports en 
concepte de la seva quota de particJpació en les obres de rehabilitació de la finca Ca l'Alier 
(1 .254.517,47 euros de Cisco System, S.l. i 90,000,00 euros de Schneder Electric España, 
S.l.). Aquests imports es consderaran com a lIoguers pagats un cop s'estigui a disposició 
d'ocupar aquest espai. La dala pre\1sta és a I'any 2018. 

En I'actualitat el con'loeni amb Schneider Electric España, S.l. es t roba inactiu, i en fase de 
renegociac ió. 

Els passius financers a curt termn i són els següents: 

CATEGORIES 2016 Derivats i altres TOTAL 
Passlus flnancers a cost amortitzat 2.992.00 2.992,00 
TOTAL 2.992,00 2.992 ,00 

CATEGORIES 2015 Derivals i altres TOTAL 
Passius financers a cost amortitzat 505.4 96,44 505.496.94 
TOTAL 505.496,44 505.496,44 
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2. Allra ¡nfarmació; 

No existeixen deutes amb garant iareal. 

3. La Fundació no ha contractat cap aperació de préstec. 

8 . Fons propis 

No n'hi ha desemborsaments pendents . 
No s 'han rebut aportacions no dineraries. 

bit. :Z: 

No s'han rebut aportacions per compensar pérdues d'exercicis anteriors. 
No existeixen movimenl deis fons especials (constitució, ampliacions, reduccions i 
extinció) . 

9. Subvencions,donacions i Ilegats 

a) SUBVENCIONS, OONACIONS I LLEGATS OE CAPITAL 

SALDO TRASPÁS SALDO 

Ajuntament de .ditt 
Barcelona .~ 

ENTITAT 01-01-16 ALTES A RTATS. 31 ·12·16 ANALlTAT 
Cessió 

SECTOR Fúsuc - finca "Ca 
AJUNTAMENT DE BAFC8.0NA 1.990.224,00 1.990.224,00 I'Alier" 

TOTAL 1.990.224,00 0,00 0,00 1.990.224,00 

SALDO 01 - TRASPÁS SALDO 
ENTITAT 01-15 ALTES A RTATS. 31 -1 2-15 ANALlTAT 

Cess ió 
SECTOR FÚBlIC - f inca "Ca 
AJLNTAMENT DE BAOCaONb. 1.990.224,00 1.990.224,00 l'Alier" 

TOTAL 1.990.224,00 0,00 0,00 1.990.224,00 

b) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS O'EXPLOTACIÓ 

ATOAGAOES IMPOAT lRASPÁS SALDO 
ENTITAT A L'ANY 2016 RETORNAT A RTATS. FINAL FINALlTAT 

I ~~CTOR P~~;,'C AJUNTAMENT " .. 
oon non 000 oon non ~ ; 

An:>RGt~OE1~ IMPORT lRASPÁS SF~~~ 
~ SECTOR PÚBLlC AJUNTAMENT 

DE BARCELONA O 0.00 O 0,00 ; 

e) La fundació ha complert amb totes les condicions associades a les subvenc ions, 
donacions i lIegats rebuls. 
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10. Situació fiscal 

1. Impostas sobre beneficis 

La Fundadó s'acull a la lIei 49/2002 de 23 de desembre de régim fiscal de les entitats 5ense 
anim de lucre i d'incentius fiscals al mecenatge. En aplicadó del que estableix I'esmentada lIei , 
la Fundaci6 esta exempta parcialment de l'Impost de Societats. Ates que no realitza altres 
activ;tats no incloses en la seva finalitat fundacional , la base impasable de I'impost es zero 

a) No n'hi ha diferencies temporanies deduibles i impasables registrades en el balan¡; al 
tancament de I'exercici. 

bJ No n'hi ha enregistrats crédits per bases imposcbles negatives. 

el No s'han aplicat incentius fiscal s en I'exercici ¡no existeixen compromisos assumils en 
reladó incentius aplicats anteriorment. 

d) No s'han enregistrat provisions derivades de I'impost sobre beneficis. No existeixen 
contingéncies de camcter fiscal. No s'han produn esdeveniments posteriors al tancament 
que suposin una modificac ió de la normativa fiscal que afecta els actius i pass ius fiscals 
registrats. Els exercicis pendents de comprovació són els legalment no prescrits . 

e) No existeix cap circumslancia de caracter significatiu en relació amb la situació fiscal. 

2. Allres Iributs 

No existeix cap circumstancia de caracter significatiuen relació amb alt res tributs. 

a. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores 

Segons estableix la legislació vigent, els impostas no es poden considerar definitivament 
liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

Al tancament de I'exerc ici 2016 la Fundació té oberts a inspecció els exercicis no prescrits 
d'acord amb la legis lació vigenl pels impostas que li son d'aplicació. La Fundació considera que 
s'han practicat adequadamenlles liqt..idacions deis esmentats imlDstos, per la qual cosa, encara 
que sorgeixin discrepancies en la interpretació de la normativa '.1gent pel tractament fiscal 
alorgat a les operacions, els eventuals passius resultants , en cas de materialitzar-se, no 
afectarien de manera significativa els presents comptes anuals simplificats. 

11.lngressos i despeses 

1. 

2. 

En el compte de resullals del present exercici no hi ha des peses derivades del funcionament 
de I'organ de govem de la Fundació. 

Durant I'exercici 2016 la Fundació no ha atorga! ajuts monetaris a tercers .. 

La Fundació no ha incorregut en compres d'aprovisionaments pero si ha tingut des peses de 
personal. Aixímateix, no ha identificat perdues , deterioraments i variació de les provis ions 
per operacions de les activitats, durant I'exercici. 11 . 

\" t. 1/ (.; " , 
I~~\ . e .g'""...d'~ . 

" 
DESPESES PERSONAL 2016 2015 

Sous i Salaris 9.444,46 0,00 
seGuretat social 2.979,72 0,00 

~ 

' ", ~ 

.;>4:"!.!'" ~ 
TOTAL 14.424,1 0,00 

3. No s'han produn cap venda de béns o prestació de ser.eis produils per ulJl'º~,~~~~ r§. 
, 0 11l0l1:¡¡;., ¡ , I 
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monetaris iserveis. 

4. Els resu ltats originats tora de I'activitat normal de la Fundac ió 56n 55,00 per I"any 2016 i 
540,62 euros per I'any 201 5 en concepte de despeses extraordinari es per sancions 
previstes, epígraf t ribuls. 

5. Informació sobre: 

- No s'han prodüll lngressos de promocions, patrocinadors i col·laborac ions. 

6. A I'exercici 2016 s'ha registra! una factura d'abonarrent a Cisco de base 35.000,00 euros. la 
factura inicial es va registrar a I'exercici 2015. 

12. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutaries 

1. Informació sobre els aelius corrents i no corrents que estan directament \linculats al 
comprimen! de les finalitats estatutaries . 

la totalitat deis aelius corrents i no corrents de la Fundació estan ...tnculats a I'acti\litat 
fundacional . 

Tols els elements estan afectes a les diferenls activitats que desem.olupa la Fundació. 

No existeixen beneficis o perdues generals de I'alienació de béns i drels de la Fundació i no 
hi ha obligac ió de reinversió. 

2. Calcul pel qua! es delennina si s 'ha destinat a les finalitats estatutaries el percentatge 
legalment establert . 

16 
INGRESSOS BRU'IS 

!ngrasoos par las aClivilals 185.000,00 

I financers 1.709,05 

TOTAL I ; BRUlS " 

110TAL I '" '" '" '" 
~ 

I 

·45 .163.13 

110TAL I ... , '" 13 

% destinat 
a tina~ats 

Exercici fundacional 

2016 70% 

2015 70% 

D'acord amb el previst a I'article 333-2 de la lIei 4/2008, del lIibre 
Calalunya, la Fundació ha de destinar almenys el 70% de les vendes i 
anuals al compliment de les finalitats fundac ionals. L'aplicació del 
de fer efectiva en el termini de 4 anys a partir de I'exercici següent 
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13. Operacions 8mb parts vinculades 

1. Informació deis segOents ti pus d'operacions amb parts '.1nculades: 

Concepte Persona vinculada Exercici 2016 

ubvenció o icaal a les aclivitat Ajuntarrent de Barcelona 220.000,00 
Total 220.000,00 

Durant I'exercici 2015 la societat Barcelona d'Infraestructures Municipals , S.A. va facturar a 
la Fundació un import de 620.052,29 euros més IVA per les obres de rehabi'itació a la finca 
situada al carrer Fluvia 102~108. 

a) No s'ha produ'il \endes ¡compres d'actius corrents i no corrents. 

b) No s'ha produ"lt contractes d'arrendament linancer. 

e) No s'han produ"1l: transferencies de recerca i desen\Qlupament. 

d) No hi ha acords sobre llicencies. 

e) No hi ha acords de financ;:ament. 

f) No g'han produn meritat interessos de cap tipus. 

g) No s'han merilal dividends i altres beneficis rebuls . 

h) No s'han rebul ni atorgat garanties ni avals . 

i) No s'han proclu'll remunerac ions i indemnitzacions . 

j) No hi ha aportacions a plans de pensions i assegurances de vida. 

k) No exisleixen compromisos en ferm per opcions de compra o de venda o altres instruments 
que puguin implicar una transmissió de recursos o d'obtigacions entre la Fundació i les parts 
vinculades. 

1) No hi ha acords de repartiment de costos en relac ió amb la producc ió de béns i ser.eis que 
seran utilitzats per diverses parts vinculades. 

m) No hi ha acords de gestió de tresoreria, i 

n) No s'han produ'il acords de condonació de deutes i prescripció d'aquests deutes. 

2. No s'han meritat , sous, dieles i remuneracions de qualse\oOl classe, en el curs de I'exercici 
pel personal d'alta direcció i pels membres de I'órgan de govern. lampoc existeixen 
obligacions contretes en materia de pensions o de pagament de primes d'assegurances de 
vida respecte deis membres antlcs i actuals de I'órgan de govem ¡personal d'alta direcci6. 
Aix i mateix , no s'han produn indemnitzacions per cessament . 

No s'ha enregistrat bestretes i crédits concedits al personal d'alla direcció i als membres de 
I'órgan de go..em, ni la Fundaci6 ha assumit obligacions per compte d'ells garantia. 

\\'J.. "t:. 
L'altra direcció és exercida pels patrons de la Fundació. :$ ~ 
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14. Altra informació 

AJuntament de * 
Barcelona 

1. El nombre de persones ocupades en el curs de I'exercici 2016, distribult per categories i 
desglossat per sexes es de una dona amb contracte fixa. Amb una mitjana anual de 0,25 
persones ocupades. 

12016 , ~, 

2. Els components de I'órgan de govern s6n: 

~ 
Ada Colau Ballano 
Janet Sanz Cid 
Agustí Colom Cabau 
Jordi Martí Galbís 
Santia~o Alonso Beltran 
Daniel Módol Deltell 
Josué Sallent Ribes 
Eduardo Bolaños Rodriguez 
Jordi Ma~riñá Cabayol 
José Alberto de Gregorio 
Jaume Casals Pons 
Joan Maió 
Josep Amat 
Antoni Giró 
Ferran Amago 
Pau Garcia-Mila 

CABREe PAIDONAT 
(Presidenta) 

(Quarta linent d'Alcalde) 
(Regidor Oeupaei6, Empresa) 
(Representant grup Municipal) 
(Representant Qrup Municipal) 
(Representant grup Municipal) 
(Representant grup Municipal) 
(Representant grup Municipal) 
(Representant grup Municipal) 

(Gerent d'Ocupació) 
(Rector UPFI) 

(Patró a t ~ol personal) 
(Patró a titol personal) 
(Patró a titol personal) 
(Patró a titol personal) 
(Patró a titol personal) 

3. No hi ha operaeions de I'exercici (o d'anteriors que encara lenen incdéncia económica) per 
a les quals s'ha tramitat una autoritzac ió. 

4. No existeixen operaeions en que hi hagi algun tipus de garantía o limitaeions de 
disponibililat. 

5. No s'han esdevingut fets amb posterioritat al tancament que afeetin els comptes anuals 
abreujats o que el coneixement deis quals sigui útil per a I'usuari deis estats financers. 

6. No s'han esdevingut fets amb posterioritat al tancarrent deis cOfTl)tes anuals abreujats que 
afeetin I'aplicació del prineipi d'entitat en funeionament. 

7. Retribueió auditors: Els honoraris meritats per I'auditoria de I'exerciei 2015 han estat de 
2.992,00 euros. Al 2016 s 'han provisionat 2.992,00 euros. 

8. A judiei deis membres del patronat, no hi ha cap altra qüestó a destacar que laei conéixer i 
just ifiqui el eompliment de les finalitats fundacionals i deis preeeptes Ie;;¡als. 
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15. INFORMACIÓ PAGAMENTSAJORNATS EFECTUATS A PROVE'iDORS. (lIei 
15/2010, de 5 juliol) 

PAGAMENTS REALlTZATS I PENDENTS DE 
PAGAMENT A DATA DE TANCAMENT DE BALANQ 

EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 
Import % Import % 

Dins el termini legal 554.771 ,89 174.483.52 

Resta 0.00 0.00 

Total pagaments de l' exercici 554.771 .89 174.483.52 

Ajomaments que al tancarTlEnt 
0.00 0.00 sobrepassen el termini legal 

Periode mit ja de pagament 30 dies 140 dies 

16.lnformació segmentada 

RENDES EXEMPTES 
ANY 2016 SUbvencions pe r acti vitats exem pIes Aend imentstreroreri a TOTAL 

Article 6 ler.el Artiel ~ 6. 2. 
INGRESSOS 185.000,00 1 .709,05 186.709,05 
Quota saligera Gold Member -35.000,00 -35.000,00 
Participació Project Manager 00,00 0,00 
Subvencionsolicialsa lesactivitat 220.000,00 0,00 220.000,00 
Altresingressos financers 0,00 1.709,05 1.709,05 

DESPESES O'AQTIVITAT 45.163,13 0,00 45 .1 63,13 
Arrendaments 1.443,80 1.443,80 
Serveisde professionals 31.044.70 0,00 31.044,70 
ServeisbancalÍs 44,25 0,00 44,25 
Altresserveis 46.20 0.00 46,20 
Altrestributs 105 ,00 0,00 105 .00 
SoussalalÍsi se9 oocial 12.424,18 0,00 12.424.18 

55,00 55,00 

I~ 0,00 0 ,00 0,00 

TOTAL INGRESSOS 139.836,87 1.709,05 141,545,92 
MENYS DESPESES 

INVERSIONS 0 ,00 0,00 0,00 
IMMOBMATERIAL 0.00 
IMMOB INT ANGIBlE 0.00 
IMMOB FINANCER 0.00 
ALTRES 0.00 

EXCEDENT/DEFICIT 139.836,87 1 .709,05 141.545,92 
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ANY2015 ; ~ 
~~".: ',1",0) A<tiol~ 6, 2, 

TOTAL 

881 ,5. 

Quota satisfeta GoldMember 35.000,00 35.000,00 

Participaci6 Project Manager 10.800,00 10.800,00 
oficials a les activitats 0,00 0,00 0,00 

0,00 881,56 881,56 

46.012,30 0,00 46.012,30 

Serveis de professionals 45.325,33 0,00 45.325,33 
Serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 

; 42,35 0,00 42,35 
104,00 0,00 104,00 
540,62 0,00 540,62 

I lDE 
0,00 0,00 0,00 

~~~~'s', 
-21 2,30 881 ," 889,26 

~~"-L 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
IMMOB INTANGIBLE 0,00 
IMMOB FINANCER 0,00 
ALTRES 0,00 

A Barcelona, el 21 d'abril de 2017 queden formulats els Comptes Anuals simplificats de la 
FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT, els quals s6n 
signals pel Secretari de la Fundació amb el vist -i- plau del Presiden!. 

El secretari 

Joan Rabaixet Pérez 
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Vist-i-plau del president 
(per delegació) 

9 -:--' \ 
Agustí Colom Cabau 


