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Hem auditat els comptes anuals adjunts de la Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art Contemporani 
(en endavant, la "Fundació"), que comprenen el balan~ de situació a 31 de desembre de 2016, el 
compte de resultats, I'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos d'efectiu i la memoria 
corresponents a I'exercici anual acabat en aquesta data. 

Responsabilitat deis Patrons en re/ació amb e/s comptes anua/s 

Els Patrons són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de la Fundació, de conformitat amb 
el marc normatiu d'informació financera aplicable a I'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2.1 
de la memoria adjunta, i del control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de 
comptes anuals Iliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

Responsabilitat de {'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra 
auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de 
I'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments 
d'etica, així com que planifiquem i executem I'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els 
comptes anuals estan lIiures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix I'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria sobre els 
imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de I'auditor, indosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda 
a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, I'auditor té en compte el control intern 
rellevant per a la formulació per part de I'entitat deis comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstáncies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre I'eficácia del control intern de I'entitat. Una auditoria també inclou 
I'avaluació de I'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades per la direcció, així com I'avaluació de la presentació deis comptes anuals 
presos en el seu conjunt. 

Considerem que I'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a la nostra opinió d'auditoria. 
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Opinió 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art 
Contemporani a 31 de desembre de 2016, així com deis seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents 
a I'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin 
continguts. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita al ROAC Núm. 50692 

Pedro Rodrigo 

28 de mar, de 2017 

DEL01TTE, S.L. 

Arly 2017 Núm. 20{17/04751 
IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR 

Informe d'auditoría de comptes5ubjecte 
a la normativa d'audltoria de comptes 

e5panyola o internadonal 
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ACTIU 

ACTIU NO CORRENT: 

Immobilitzat intangible_ 
Patenls. llicimcies. marques i similars 
AplicaciofiS info<matiQues 

Immobil,tzat material_ 
Construo:::iOflS 
Instal'lacions técnlques 
Maquinána 
M"biliari 
Equips pe, a procesnments d\nronnaci-ó 
Mre immobilitzat 

Séns del palrimoni cultural_ 
Béns mobles 

Inversionsflnanceresa lIar9 mrmlni
Crédits a tercer.> 
Altres actius financiers 

Total actiu no corrent 

ACTIU CORRENT: 

Existimcies-
Béns destLnats a les actMtats 

Usuaris, palrocinadors i deutorsde lesactivitats 
i altrescomplesa cobrar_ 
Usualis i deutors per ...endes r prestació de se!\eis 
Altres deulors 
Peraonal 
Bestretes a prmeidorn 

Inversionsfinanceresa curt te,mini
Crédtts a tercer.> 
Altres actius financiers 

Periodificacionsa curt lermini 

Efectiu i aJlresactius liquidsequivaJents
Trescreria 

Total actiu corrent 
TOTALACTIU 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

BALANS; DESITUACIÓ A31 DE DESEMBREDE 2016 
(Euros) 

Notesde la 
Memoria 31/12/2tr16 31/12/2015 PATRIMONl NET I PASSIU 

PATRIMONI NET: 

,-, 518.725 728.488 Fons detacionals. 
,~ 'V Fans dolacionals 

578.542 728.001 

Reserves 

-, 5.730.928 5.426.389 ExcedeR1s d'exercicisanteriors-
3.028,107 3138.113 Excedenls negallus ""e,cicis anteriors 
2.327.774 2,028.391 

9,010 10.810 EJ[cedentde I'exercici (positiu o De9",tiu) 
65.308 77.000 

275.265 96.011 Subvencions, deMcions i Jlegats rebuts-
25.464 76.004 Sub\.encions, donaciollS i lIegats de capital 

Nota 7 28,460.528 26.460.528 Total patrimoni net 
28460.528 28460,528 

Nota 9.1 1.162.935 1.393.424 
962.935 1,173.424 PASSIU NO CORRENT: 
200.000 220.000 Deutesa Uarg lermini_ 

De"'.,., amb entitats de crOOit 
35.933.116 38.008.829 Attres passius "nanc"", 

Total passlu no corrent 

-" ='M 333.305 

""'M 333.3Q5 

PASSIU CORRENT: 
Nota 11 636.474 1.226.080 

266.604 281.938 Deutes a curllermini_ 
563.744 894.156 Deutes amb entitats de crOOi! 

6.126 11.582 A~res passius financ"", 
384a.1 

Nota 9.1 =.- 410.489 Creditors per activitals i allrescomples a pagar_ 
210489 210.489 Prmeidors 
220.000 200.000 C,editors ""lis 

Personal (remuneraClortS pendents de pagament) 

""" 79.954 AH,es de"'es amb les Administracions Púbtiques 
Bestretes de clients ..... ". 391.326 

495.538 391.326 Periodificacions a curt mrmini 

2.140.600 2.441.154 Total passiu corren! 
38.073.716 38.449.983 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

Les Notes 1 a 22 descntes a la Memória a::Ijunta tOnnen part integrant del balan~ de situació a 31 <le desembre de 2016. 

~ 
I 

Notesde la 
Memoria 31/12/2016 31/12/2015 

Nota 12 

27.790.722 27.790.722 
27.790.7'22 27.790.722 

1.741.564 1.720.523 

, .... , 
(5.488) 

,."" "'.= 
4.287.312 4.635.878 
4,287,312 4.635 878 

33.828.624 3''-168.164 

Nota 9.2 1.916.332 1.877.387 
1.250,000 1.100.000 

666.332 777.387 

1.916.332 1.877.387 

Nota 9.2 411.055 341.329 
300,000 """'" 111,055 141329 

NoIa9.3 1.746.213 1.520.230 

='''' 193,608 
921.066 895.989 
198.577 145.371 

Nota 14 Z2f1377 232.904 
33.323 52.356 

Nota 13 171.492 ..,.." 

2.328.760 ,.""-'" 
38.073.716 38.449.983 
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FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI2016 
(Euros) 

Notesde la 
Memoria 

Ingressosper les activitats- Nota 15.1 
V€Iules 
Prestadons de seM!IS 
Subvencions oficials a les actMtats 
Altres sllUvencions, dooacions i Degats incorporats al resultat de fexercici 

Variadó d'existimcies de productes acabats i en UlTS de fabricació 

Aprovisionaments- Nota 15.2 
Coosums de OOns t:lestmats a les activitats 
CQnsums de matooes primeros ¡ altres materies coosumibles 
DeteTiornmen't de béns destinats a les activitats, prlmef€S materies j 

altres aprovisionaments Nota 10 

Altres ingressos de les activitats- Nota 15.1 
Ingressos per arrendaments 
mgress{}s accessoris i altres de: gestió COffeflt 

Oespeses de personal- Nota 15.3 
Sous, salaris i assimiJats 
Ciulegues socials 

Altres despeses d'explotac:ió-
Seweis exteñms Nota 15.4 
Tributs 
Perooes, detworamem ¡ variació de prnvisiQfls ¡ler cpernciOfts 

de les actMtats Nota 15.5 
Altres despeses de- gestió correm 

Amortització de I"immobilittat Notes 5 i ti 

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat Notes 12.2 i 15.1 

Altres resultats 

RESULTAT O'EXPLOTACIÓ 

Ingressos finan<:efS.- Nota 15.G 
De valors negociable-s i aJtres instrurrumts financers 

Oespeses finallCeres. 
Per del.lt.es amo tercers Nota 15.6 

[}jferéncies de canvi 

RESULTAT FINANCER 

RESULTAT ABANS O'IMPOSTOS 
Impostes sobre beneficis 
RESULTAT DE L"EXERCICI 

Exercid Exercld 
2616 2015 

6.810.368 6.313.682 
1.67D.562 Hi27.090 
3.026.733 3.ü24.116 
1272.S6U 1.132JI15 

-84D393 590.461 

(6M.) 48.230 

(154.491) (860.816) 
(701.149) (770.411) 

(12.194) (19.352) 

(35.154) (70.993) 

856.582 945.235 
166.570 113.789 
690.012 83U46 

(.1218.198) (2.714.791) 
{2263.136) (2.184.143) 

(555.062) (530.64Z) 

(3.153.298) (3.413.119) 
(3.751.951) (3_468_189) 

2.473 (1.454) 

(58') {666 
(3.231) (3.410 

(!l3O.448) (912589) 

640.433 615.39G 

(351) 44.130 

44.515 65.352 

2.100 4.160 
2.100 4.160 

(37.692) (41.7(3) 
('1.692) {4-1_703 

43 (1.280) 

35.549 .823 

9.0"" 2&.529 
- -

9.026 2&.529 

Les Notes 1 a 22 descmes a la MemOria adjunta furmetl part integrant del comple- de resuItats correspooent a fexerclci 2016_ 

? 
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FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE l'EXERCICI201B 
Al ESTAT O'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

(Euros) 

Nores de la 
Memoria 

RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS (11 

Ingressos i -despese~ imputats directament al patrimoni net 
- Subvencions, donaciolls ¡ UegaI:s r€OOts Nota 122 

TOTAllNGRESSOS I DESPESES IMPUTATS OIRECTAMENT EN El PATRlMONI NET~II) 

Transferencies al compte de resuttats 
- Suboencioos, donacioos i Ilegals febuts Nota 12.2 

TOTAL TRANSFERENOES Al COMPTE DE RESULTATS (III) 

TOTAL INGRESSOS I OESPESES RfCONEGUTS 1+11+11 

Exercici 
201' 

9-'126 

291.867 
291.367 

{640.433 
.... .433 

39. 

Les Notes 1 a 22 descrites a la MemOria <Hijunta formefl part integrallt <le restat d'ingressos ¡ des peses 

reconeguts cmwspommt a I'exercici 2016 

Exercici 
2015 

26.519 

45-0.UOO 
450.000 

{515.39ú 
615.300 

138.361 
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SALOO FINAL DE l"EXERctC1lO14 

Aplicació 'CIe fexGedent de l'exerc:ici 2014 
Total mgress% i .oespeses reconeguts 

SAlDO FINAL DE L"EXERCICl1015 

Ap1Jcoció de l'exc~nt -de fexeIrici 2015 
Total in!Jffissos i despeses recoooguts 

SALDO FINAL DE l 'EXfRCtcl 2016 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

ESTAT DE CANVlS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCIC12Q16 
el ESTAT TOTAL DE CANVlS EN EL PATRIMONI NET 

(Euros) 

Excedents 
Excedentde Feos tlotacional R~, d"exercicis 

anteriorn I'exercici 

21.190.122 1.720.-523 2"'" 87.043 

l.I7J143 (67.043) 
- 26.529 

27.790.722 1.no.523 ;>1;.529 

21-<)41 5.488 {lú.52S} 
- 9.02S 

21.790.122 1.741.564 9.~2S 

Subvencions. 
donadons i 

llegats rebuts 

4JUl1.268 

(155390 
4:635.Sn 

-'3<35661 
4~1_312 

les Notes 1 ¿¡ 22 descmes.a la MemOria adjunta f(l!'fOOD part integrant de rBstat t-otaJ de carMS en el p<ltrimooi net -cOITeSponent a iexercici 2Q15. 

TOTAL 

34.301.025 

i138.361 
34.168.164 

m.."" 
33.82&.624 
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FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE L'EXERCICI 2016 
(Euros) 

Notes de la 
Memoria 

FlUXOS O'EFECnU DE LES ACnVITATS D'EXPlOTACIÓ (1) 
Resultat de ,'exercici abans d'impostos 
Ajustaments del resultat-

Amortització de l'immobili1zat Notes 6 i 6 
Correccions \B!orati\E!$ per de1eriorament 
Sub\encions traspassades Notes 12.2 i 15.1 
Ingressos financers NoIa 15.6 
Despeses financeres Nota 15.6 

Canvis en el capital corrent-
Existencies 
Deutors ¡ altres comptes a cobrar 
Altres actius corrents 
Creditors i altres comptes a pagar 
Altres passius corrents 

Alb'es fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació-
Pagaments d~nteressos Nota 15.6 
Cobramenfs d'interessos Nota 15.6 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS O'INVERSIÓ (11' 
Pagaments per inversions-

Immobilitzat intangible Nota 5 
Immobilitzat material 

Cobraments per desinversions- Nota 9.1 
Credits a tercers 

FLUXOS O'EFECTlU DE LES ACnVITATS DE FINAN<;AMENT (111) 
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni-

Sub\encions, donacions i lIegats rebuís Nota 12.2 
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer-

Emissió de deutes amb entitats de credit 
De\Olució i amortització de deutes amb entitats de cr8dit 
De\olució i amortització d'altres deutes 

AUGMENT/DlSMINUCIÓ NETA DE L'EFECllU O EQUIVALENTS (1+11+111) 

Efectiu o equivalents a I'inieí de I'exercíci 
Efectiu o equivalents al final de I'exercíci 

Exercici 
2016 

578.409 
9.026 

361.350 
930.448 

35.743 
(640.433) 

(2.100) 
37.692 

243.625 
6.007 

389.017 
(6.001) 

225.983 
(371.381) 
(35.592) 
(37.692) 

2.100 

(905.009) 
(1.115.498) 

(19.588) 
(1.095.910) 

210.489 
210.489 

430.812 
291.867 
291.867 
138.945 
500.000 

(250.000) 
(111.055) 

104.212 

391.326 
495.538 

Les Notes 1 a 22 descrites a la MemMa a:ljuntaformen part integrant de I'estat de fluxos 
d'efectíu corresponent a I'exerciei 2016. 

Exercici 
2015 

(70.899) 
26.529 

406.401 
912.589 

71.659 
(615.390) 

(4.160) 
41.703 

1466.286) 
(48.231) 
(27.486) 

(567.163) 
290.777 

(114.183) 
137.543) 
141.703) 

4.160 

(134.159) 
(344.648) 
(48.131) 

1296.517) 
210.489 
210.489 

14.901 
450.000 
450.000 

(435.099) 

-
(200.000) 
(235.099) 

(190.157) 

581.483 
391.326 
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Fundació Joan Miró 

Memoria 
corresponent a I'exercici anual acabat 
el 31 de desembre de 2016 

1. Activitat de la Fundació 

La Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art Contemporani (en endavant, la "Fundació") és una fundació civil 
privada, subjecte a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal de les entitats sense ánim de lucre, i regida 
pels Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d'aplicació sota el protectorat de la Generalitat de Catalunya. 

El seu domicili social actual és al Pare de Montju"ic, sense número, de la dutat de Barcelona. 

La Fundació es constitui el 7 d'abril de 1972, dedicada principalment a la difusió de I'obra de Joan Miró, a través 
de la col'lecció deis fans de la Fundació i d'exposicions d'art contemporani, com també la realització d'activitats 
complementaries com cicles de música, seminaris, espec1acles infantils, activitats pedagogiques, etc. 

1.1 Activitats desenvolupades durant I'exercici i gestió 

Les activitats més destacades de la Fundació Joan Miró han continuat dins la tasca de di!usió delllegat, obra i 
trajectória de Joan Miró a través de la col·lecció permanent. La Fundació Joan Miró va abrir les seves portes al 
públic el 1975 i es va inaugurar un any després, el 1976. Situada en un edifici singular, obra de Josep Lluis 
Sert, va ser ampliada per I'arquitecte Jaume Freixa, el 1988 i el 2001 seguint els criteris estétics originals. La 
Fundació Joan Miró promou activitats culturals d'art contemporani, exposicions, concerts, conferencies, 
espectacles, activitats pedagógiques, etc. 

El museu, un deis més visitats de la ciutat, compta amb 3.099 m' d'espais dedicats a sales d'exposició on es 
pot visitar tant I'exposició permanent de Joan Miró com les exposicions temparals d'altres artistes i de suport a 
la creació emergent a l'Espai 13. Les exposicions temporals d'aquest any han esta!: Miró i I'objecte, iniciada el 
29 d'octubre de 2015 i fins al17 de gener de 2016, Seqüéncia infinita (lgnasi AbalH) de 1'1 de juliol 812 d'octubre 
i des del 29 d'octubre, Fi de partida: Duchamp, els escacs i les avantguardes. En la secció Nadala (Christmas), 
es va poderveure des del 2 de desembre de 2016, purail·lusiódura, de Luis Bisbe. 

En Fotografies en el vestíbul, Planetes i estrelles, d'Aleydis Rispa, fins el17 de gener; del 19 de gener al8 de 
maig, Casa Bloc, d' Irena Visa; del 10 de maig al 18 de setembre, Foneria Gimeno, de Joaquim Gomis, i, des 
del 20 de setembre, Retalls urbans, de Lluís Maria Riera. 

També, a I'Espai 13, s'han pogut veure, dins el cicle Quan les línies són temps comissariat per Martí Manen, 
les exposicions Sofia Hultén, de Sofia Hultén (fins el6 de mar9), El Palomar, de Mariokissme & R. Marcos Mota 
(del 17 de mar9 al 9 de juny) i Rosana Antolí, de Rosana Antolí (de 1'1 de juliol a 1'11 de setembre). Ja dins del 
cicle Peu afora. Expedicions i diaspores, comissariat per Jordi Antas, s'han presentat les dues primeres 
exposicions de la temporada 2016-2017: La ficció és una realitat per suceeir, d'Ana Garcia-Pineda i Qualsevol 
objecte és un espai temporal, de Nicolás Lamas. 

Dins del cicle d'exposicions Quan les Hnies són temps, a I'Espai 13 s'ha realitzat un simposi (12/05/16). 

Tota la programació d'exposicions de la Fundació ha seguit comptant amb propostes de tallers, visites 
comentades i activitats relacionades. Les activitats preparades s'han pensat per ser ofertes a tots els nivells 
educatius reglats aixi com al públic en general. Cal destacar que s'ha mantingut la programació a l'Auditori de 
la Fundació Joan Miró i a l'Espai Taller deis espectacles infantils, coneerts i activitats diverses. 

~ ... 

6 



1.2 Principa/s finanr;adors i ajuts atorgats 

E[s principa[s financ;adors púb[ics a nivell nacional de [a Fundació durant ['any 2016 han estat, en primer lIoc 
I'Ajuntament de Barcelona, segon !loe la Generalitat de Catalunya i en tercer lIoe el Ministeri de Cultura. 

1.3 Informació sobre les persones usuaries o beneficiaries de les activitats, desglossant la ;nformació 
per sexes i detallant rimpacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes ¡dones 

Les persones usuaries i beneficiaries de les activitats realitzades per la Fundació són, en última instancia, tata 
la societat. 

La Fundació no diferencia per raó de genere ja que els beneficiaris de la seva activitat son tata la població. 
Tampoc existeix diferenciació per raó de genere en el personal de la Fundació. 

1.4 Informació sobre les accions dules a terme per promoure condicions d'igualtat de tracte 
d'oportunitats entre dones i homes durant I'any 

La política de contractació de personal de [a Fundació es basa únicament en [a igua[tat de tracte i d'oportunitats 
ja que s'utilitzen criteris objectius d'igualtat i merit sense discriminar mai per raó de genere. 

2. Bases de presentació deis comptes anuals 

D'acord amb el que preveuen les Normes d'elaboració deis comptes anuals, en relació a la memoria, no 
s'inclouen ni comp[imenten aquells apartats en que [a informació que s'hi so[·[icita no sigui significativa o 
aplicable. . 

2.1lmatge fidel i mare normatiu d'informaeió finaneera aplicable a la Fundació 

E[s comptes anua[s adjunts han estat obtinguts deis registres comptab[es de [a Fundació i es presenten d'acord 
amb e[ marc normatiu d'informació financera aplicable a [a mateixa, de manera que mostren [a imatge fide[ del 
patrimoni, de la situació financera, deis resultats de la Fundació i deis f1uxos d'efectiu produns durant el 
corresponent exercici. En particular el marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació és 
['estab[ert en: 

a) Codi Civil de Cata[unya i [a restant [egis[ació mercantil. 

b) Llei 4/2008 de 24 d'abri[ per a Associacions i Fundacions Catalanes. 

c) Decret 259/2008, de 23 de desembre, pe[ qua[ s'aprova e[ P[a de comptabi[itat de [es fundacions i [es 
associacions subjectes a [a [egis[ació de [a Genera[itat de Cata[unya. 

d) Reso[ució de 26 de mary de 2013, de ['[nstitut de Comptabi[itat i Auditoria de Comptes, per [a que s'aprova 
e[ P[a de Comptabilitat de petites i miljanes entitats sense fina[itats [ucratives. 

e) [nstruccions del Departament d'Economia i Finances de [a Genera[itat de Cata[unya 
fisca[itzadores. 

entitats 

f) La Llei 49/2002 de 23 de desembre de Régim fiscal de [es.Entitats sense fins [ucratius i deis incentius 
fisca[s a[ mecenatge. 

g) La resta de normativa comptab[e espanyo[a i catalana que resu[ti d'ap[icació. 

Aquests comptes anua[s es sotmetran a I'aprovació de [a Junta del Patronat, i s'estima que seran aprovats 
sense cap modificació. Per a[tra banda, e[s comptes anua[s de ['exercici anual acabat e[ 31 de desembre de 
2015 varen ser aprovats per [a Junta del Patronat de [a Fundació amb data 31 de mar\, de 2016. 

-;7 
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2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, els Patrons han formulat aquests comptes 
anuals tot considerant la totalitat deis principis i normes comptables d'aplicació obligatoria que tenen un efecte 
significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat 
d'aplicar-se. 

2.3 Aspectes crities de la valoració i estimació de la incerfesa 

En I'elaboració deis comptes anuals adjunts s'han utililzat estimacions realilzades pels Patrons de la Fundació 
per valorar alguns deis actius, passius, ingressos, despeses j compromisos que hi figuren registrats. 
Basicament aquestes esíimacions es refereixen a: 

La vida útil deis actius intangibles i materials (vegeu la Nota 4.1 i Nota 4.3). 
L'avaluació de possible pérdues per deteriorament de detenminats actius (vegeu la Nota 4.1 i Nota 4.3). 
El cálcul del deteriorament deis crédits comercials (vegeu la Nota 4.5). 
El valor de mercat de determinats instruments financers (vegeu la Nota 4.5). 
El cálcul de provisions (vegeu la Nota 4.9) 

Malgrat que aquestes estimacions s'han realitzat basant-se en la millar informació disponible al tancament de 
I'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2016, és possible que esdeveniments que puguin tenir IIoc en el 
futur obliguin a modificar-les (a I'alc;a o a la baixa) en els proxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si s'escau, 
de manera prospectiva. 

2.4 Comparació de la informació 

La informació continguda en aquesta memoria referida a I'exerciei 2016 es presenta, a efectes comparatius 
amb la infonmació de I'exercici 2015. 

2.5Agrupació de partides 

Determinades partides del balan«, del compte de pérdues i guanys, de I'estat de canvis en el patrimoni net i de 
I'estat de fluxos d'efectiu es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura 
que sigui significativa, s'ha inelas la informació desagregada a les corresponents notes de la memoria. 

2.6 Empresa en funcíonament 

Aquests comptes anuals han sigui preparats d'acord amb el principi d'empresa en funcionament, que 
pressuposa que els actius i passius es realitzaran i liquidaran, respectivament, en el curs normal de les 
operacions. 

2.7 Canvis en criteris comptables 

Durant I'any 2016 no s'han produrt canvis de criteris comptables significatius respecte als criteris aplicats a 
I'exercici 2015. 

2.7Correccíó d'errors 

En la elaboració deis comptes anuals adjunts, no s'ha detectat cap error significatiu que hagi suposat la re-
expressió deis imports inclosos en els comptes anuals del exereici 2015. 

3. Aplicació de I'excedent de ,'exercici 

D'acord amb I'article 333-2 del IIibre tercer del codi civil de Catalunya, s'han de destinar al menys el 70% de les 
rendes i ingressos nets anuals que obtenen al compliment deis objectius fundacionals, i la resta s'ha de destinar o 
bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar la dotació. 

Aquesta aplicació es fa efectiva en el període de tres exercicis. 

7 
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La proposta de distribució de I'excedent de I'exercici formulada pel Patronat de la Fundació és la següent: 

Bases de repartiment Euros 

Excedent de l' exercici 9.026 

Total base de repartiment ~ Total aplicació 9.026 
Aplicació a Euros 

Reserves 9.026 
Total aplicació ~ Total base de repartiment 9.026 

4. Normes de registre i valoració 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en J'elaboració deis seus comptes anuals per a 
I'exercici 2016, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents: 

4.1 Immobilitzat intangible 

Els elements de l'immobilitzat intangible es valoren al cost d'adquisició o, en el seu cas, de producció. La 
Fundació amortitza el seu immobilitzat linealment en un períade de deu anys en funció de la vida útil estimada 
per a cada actiu. 

La Fundació segueix el criteri de registrar en el compte de pérdues i guanys les despeses de treballs realitzats 
per I'empresa pel seu actiu en els que ¡ncorre al lIarg de J'exercici. Aquestes despeses s'activen quan es 
compleixen les següents condicions: 

Estiguin específicament individualitzats per projectes i el seu cost sigui elarament establert. 

Existeixin motius fundats per confiar en I'éxit tecnic i en la rendibilitat económic-comercial del projecte. 

Si existeixen dubtes sobre I'éxit técnic o la rendibilitat económica del projecte, lIavors els imports registrats en 
I'actiu s'imputen directament al compte de perdues i guanys de I'exercici. 

A 31 de desembre de 2016 no existeixen indicis de deteriorament en I'immobilitzat intangible. 

4.2 Béns integrants del patrimoni históric i cultural 

Les obres d'art integrants de la col'lecció estan valorades al preu de mercat de I'any 1999, amb un criteri 
conservador, havent aplicat el coeficient corrector corresponent per traduir aquest valor monetari de I'any 1975, 
que va ser el moment en que la majoria de les obres de Joan Miró varen ser Iliurades a la Fundació. 

No s'ha registrat cap deteriorament derivat de la depreciació d'aquests elements. 

4.3lmmobilitzat material 

L'immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d'adquisició i posteriorment es minora per la 
corresponent amortització acumulada i les perdues per deteriorament, si n'hi hagués. 

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

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte d'explotació de I'exercici en que es 
produeixen. 
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La Fundació amortitza el seu immobilitzat material seguint el metode lineal, distribuint el cost deis actius entre 
els anys de vida útil estimada segons el detall següen!: 

Anys de Vida útil 
estimada 

ConstruccÍons 50 

Instal'lacions 10 

Maquinaria 10 , 
Mobiliari lO 

Equips per a Processos d'Informació 5 

Altre irnmobilitzat material 5 

A 31 de desembre de 2016 no existeixen indicis de deteriorament en I'immobililzat material. 

La Fundació té concedida de I'Ajuntament una concessió des del maig de 1971, inicialment per un període de 
50 anys de durada i ampliada al 2009 fins a 99 anys, en virtut de la qual gaudeix de I'ús del terreny i de I'edifici 
en que desenvolupa la seva activitat. La data de finalilzació d'aquesta concessió és maig del 2070. 

4.4 Arrendaments 

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les seves condicions es 
dedueixi que es transfereixen a I'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de 
I'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius. 

Al 31 de desembre de 2016 i 2015 la totalitat deis arrendaments contractats per la Fundació són de carácter 
operatiu. 

Arrendadora 

Els ingressos i les despeses derivats deis acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de resultats 
en I'exercici en qué es meriten. 

Arrendataria 

Les despeses derivades deis acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de resultats en I'exercici 
en qué es meriten. 

Qualsevol cobrament o pagament que pugui realitzar-se en contractar un arrendament operatiu, es tractara 
com un cobrament o pagament anticipat que s'imputará a resultats al lIarg del periode de I'arrendament, a 
mesura que es cedeixin o rebin els beneficis de I'actiu arrendat. 

4.5/nstruments financers 

4.5.1 Actius financers 

Classificació 

Els actius financers que posseeix la Fundació corresponen a crédits, imposicions a termini i partides a cobrar. 
Es tracta d'actius financers originats en la venda de béns o en la prestació de serveis per operacions de trafic 
de la Fundació, o els que, en no tenir un origen comercial, no siguin instruments de patrimoni ni derivats i els 
cobraments deis quals siguin de quantia fixa o determinable i no es negocifn en un mercat actiu. 
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Valoració 

Les inversions financeres es traben comptabilitzades pel cost d'a,dquisició, corregit pels deterioraments 
necessaris per depreciació, en cas d'excés de cost sobre el valor raonable al tancament de I'exercici. 

En particular, i respecte a les correccions valoratives relatives als deutors comercials i a altres comptes a cobrar, 
el criteri utilitzat per la Fundació per a calcular les corresponents correccions valoratives, si n'hi hagués, 
consisteix en la dotació anual deis saldos de certa antiguitat o en els quals concorren circumstancies que 
permeten raonablement la seva classificació com de dubtós cobrament a partir d'un analisi individualitzat. 

Baixa d'actius 

La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els fluxos d'efectiu 
del corresponent actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva 
propietat. 

En canvi, la Fundació no dóna de baixa efs actius financers, i r~coneix un passiu financer per un import igual a 
la contraprestació rebuda, a les cessions d'actius financers en les que es retingui substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la propietat. 

4.5.2 Passius financers 

Són passius financers aquells débits i partides a pagar que té la Fundació i que s'han originat en la compra de 
béns i serveis per operacions.de trafic de la Fundació, o també aquells que, sense tenir un origen comercial, 
no poden ser considerats com a instruments financers derivats. 

Els débits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels 
costos de la transacció directament atribu·lbles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d'acord amb el 
seu cost amortitzat. 

La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han general. 

4.6 Existéncies 

Les existencies es valoren al cost d'adquisició (cost mitja ponderat) o al valor de mercat, el menor, entenent 
com a valor de mercat el valor net de realització o de reposició. La Fundació efectua les oportunes correccions 
valoratives que en el seu cas fossin necessaries per obsolescencia o lenta rotació. 

4.7 Transaccions en moneda estrangera 

La moneda funcional utilitzada per la Fundació és I'euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises 
diferents de ¡'euro es consideren denominades en moneda estrangera i es registren segons els tipus de canvi 
vigents a les dates de les operacions. 

Al tancament de I'exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es converteixen 
aplicant el tipus de canvi en la data del balan\, de situació. Els beneficis o pérdues posats de manifest s'imputen 
directament al compte de resultats de I'exercici en qué es pradueixen. 

4.8/mpostos sobre beneficis 

La Fundació, atés que no té ánim de lucre, está exempta de I'lmpost sobre Societats en aplicació de la 
normativa establerta a la Llei 49/2002 de régim fiscal de les entitats sense ánim de lucre pel que fa als resultats 
i als increments de patrimoni relacionats amb el seu objecte social ¡les seves finalitats específiques. No estan, 
en canvi, exempts d'aquests impostos els rendiments de capital obtinguts, els rendiments que es puguin derivar 
d'explotacions economiques no declarades exemptes par les autoritats fiscals i de la cessió d'ús del seu 
patrimoni, ni els increments de patrimoni que s'obtinguin deis béns no afectes al seu objecte social o finalitat 
específica. 
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4.9 Provisions i contingencies 

Els Patrons de la Fundació en la formulació deis comptes anuals diferencien entre: 

a) Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos pass;ats, la 
canceHació de les quals és probable que originin una sortida de recursos, peró que resulten indeterminats 
quant al seu import i/o moment de cancel·lació. 

b) Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a consequencia de successos passats, la 
materialització futura de les quals esta condicionada al fet que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs 
independents de la voluntat de la Fundació. 

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s'estimi que la probabilitat que s'hagi 
d'atendre I'obligació és major que en cas contrario Els passius contingents no es reconeixen en els comptes 
anuals, sinó que s'informa sobre aquests a les notes de la memoria, en la mesura que no sigui n considerats 
com a remots. 

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de I'import necessari per cancel'lar o 
transferir I'obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el suceés i les seves conseqüéncies, j els 
ajustos que sorgeixin per I'actualització d'aquestes provisions es registren com una despesa financera 
conforme es va meritant. 

4.10 Provisions per a pensions i obligacions similars 

El balan9 de situació adjunt no mostra cap saldo inicial i final en aquests epígrafs. 

4.11 Indemnilzacions per acomiadament 

O'acord amb la legislació yigent, la Fundació esta obligada al pagament d'indemnitzacions a aquells empleats 
amb els quals, sota determinades condicions, rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les 
indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren corn a despesa a 
I'exercici en qué s'adopta la decisió de I'acomiadament i es crea una expectativa valida envers tercers. 

4.12 Subvencions, donacions i lIegats 

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i lIegats rebuts, la Fundació segueix els cnteris 
següents: 

a) Subvencions, donacions i lIegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de I'impor! o el 
bé concedit, en funció de si són de caracter monetari o no, i s'imputen a resultats en proporció a la dotació 
a I'amortització efectuada en el període per als elements subvencionats o, si s'escau, quan es produeixi la 
seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les rebudes de patrons que si es 
destinen específicament a aportació es registren directament en els fons propis i no constitueixen cap 
ingrés. 

b) Subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en que es concedeixen, excepte si es destinen 
a finan9ar déficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas s'imputaran en aquests exercicis. Si es 
concedeixen per finan¡;;;ar despeses específiques, la imputació es realitzara a mesura que es meritín les 
despeses finan9ades. 

4.13 Ingressos i despeses 

Els ingressos ¡les despeses s'imputen en funció del criten de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent 
real de béns i serveis que aquests representen, amb independencia del moment en qué es produeixi el corrent 
monetari o financer que se'n deriva. A conseqüéncia d'aquest criteñ, els ingressos obtinguts amb cursos que 
es porten a terme totalment o parcialment durant I'exercici següent es periodifiquen en funció de la seva 
meritació. 
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4.14 Classificació entre co"ent i no co"ent 

Un actiu o passiu corrent agrupa aquells elements que la Fundació espera vendre, consumir o realitzar alllarg 
del cicle normal d'explotació, aquells altres als quals 'el seu venciment, alienació o realització s'espera que es 
produeixi en un any, els dassíficats com mantinguts per negociar, excepte els derivats a lIarg termini, i els 
efectiu i equivalents. La resta es classifican3 com no corrents. 

4.15 Impost sobre el Valor afegit 

La Fundació aplica la Regla de la Prorrata Especial donat que realitza, conjuntament, operacions que originen 
dret a deducció i altres que no li permeten exercitar aquest dret. Durant els exercicis 2016 i 2015, la prorrata 
definitiva ha estat del 47% i del 46%, respectivament. L'IVA suportat no deduTble es complabilitza, en el seu 
cas, com major cost de I'immobilitzat, o com a despesa al compte de resultats de I'exercici. 

5. Immobilitzat intangible 

El moviment produrt durant els exercicis 2016 i 2015 en els diferents comptes d'immobilitzat intangible i de les 
seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent 

Exercici 2016 

. Euros 
Cost 31112/2015 Addicions Baixes 31/12/2016 

Patents, llicencies, marques i similars 2.571 - - 2.571 
Aplicacions informatiques 1.574.475 19.588 (1.000) 1.593.063 
Total cost 1.577.046 19.588 (1.000) 1.595.634 

Euros 
Amortitzacions 31/12/2015 Dotacions Baixes 31/12/2016 

Patents, llicencies, marques i similars (2.144) (244) - (2.388) 
Aplicacions informátiques (846.414) (169.107) 1.000 (1.014.521) 
Total amortitzacions (848.558) (169.351) 1.000 1(1.016.909) 

Euros 
Total Irnmobilitzat Intangible 31112/2015 31112/2016 

Cost 1.577.046 1.595.634 
Amortitzacions (848.558) (1.016.909) 

Total net 728.488 578.725 
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Exercici 2015 

Euros 
Cost 31112/2014 Addicions Traspassos 3111212015 

Patents, llicencies, marques i similars 2.571 - - 2.571 
Aplicacions infonnátiques 1.500.639 48.131 25.705 1.574.475 
Immobilitzat intangible en curs i 

. 

acomptes 25.705 - (25.705) -

Total cost 1.528.915 48.131 - 1.577.046 

Euros 
Amortitzacions 31112/2014 Dotacions Traspassos 31/12/2015 

Patents, llicéncies, marques i similars (1.900) (244) - (2.144) 
Aplicacions informatiques (680.134) (166.280) - (846.414) 
Total amortitzacions (682.034) (166.524) - (848.558) 

Euros 
Totallmmobilitzat Intangible 31/12/2014 31/12/2015 

Cost 1.528.915 1.577.046 
Amortitzacions (682.034) (848.558) 

Total net 846.881 728.488 

Les addicions de I'epigraf "Aplicacions informátiques" de I'immobililzatintangible de I'exercici 2016 es corresponen, 
principalment, al supor! i manteniment del programa que utililza la Fundació per la comptabilitat i per la venta 
d'entrades. Les addicions de I'epigrat "Aplicacions intormátiques" de I'exercici 2015 es corresponien al 
desenvolupament d'una nova pagina web que va entrat en funcionament durant I'exercici 2015. 

Al 31 de desembre de 2016 i 2015, el detall deis elements de I'immobililzat intangible totalment amor!ilzats i en ús, 
és el següent: 

Euros 
Total Immobilitzat Intangible 31/12/2016 3111212015 

Propietat industrial 1.350 1.350 
Aplicacions informatiques 215.634 170.363 
Total net 216.984 171.713 

6. Immobilitzat material. exclosos els béns del patrimoni cultural 

El moviment produ"it durant els exercicis 2016 i 2015 en els diterents comptes de I'immobililzat material i de les 
seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent: 
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Exercici 2016 

Euros 
Cost 31/12/2015 Addicions Baixes Traspassos 31/12/2016 

Construccions 4.581.196 - - - 4.581.196 
Instal'lacions tecniques 6.094.937 817.444 - 34.770 6.947.150 
Maquinaria 20.338 254 - - 20.592 
Mobiliari 410.774 4.200 - - 414.974 
Equips per a processaments 

807.637 243.738 (142.288) - 909.087 d'infonnació 
Altre irnrnobilitzat 293.927 - - (34.917) 259.010 

Total cost 12.208.809 1.065.636 (142.288) (147) 13.132.010 

Euros 
Amortitzacions 31/12/2015 Dotacions Baixes Traspassos 31/12/2016 

Construccions (1.443.083) (110.006) - - (1.553.089) 
Instal·lacions técniques (4.066.546) (552.978) - 147 (4.619.377) 
Maquinaria (9.528) (2.054) - - (11.582) 
Mobiliari (333.714) (15.952) - - (349.666) 
Equips per a processaments (711.626) (64.484) 142.288 - (633.822) d'informació 
Altre immobilitzat (217.923) (15.623) - - (233.546) 

Total amortitzacions (6.782.420) (761.097) 142.288 147 (7.401.082) 

Euros 

Total Immobilitzat Material 31/12/2015 31/12/2016 

Cost 12.208.809 13.132.010 
Amortitzacions (6.782.420) (7.401.082) 

Total net 5.426.389 5.730.928 

Exercici 2015 

Euros 

Cost 31/12/2014 Addicions Baixes 31/12/2015 

Construccions 4.459.680 121.516 - 4.581.196 
Instal·lacions técniques 6.023.456 71.481 - 6.094.937 
Maquinária 20.338 - - 20.338 
Mobiliari 397.437 13.337 - 410.774 
Equips per a processaments d'infonnació 765.730 41.907 - 807.637 
Altre immobilitzat 245.651 48.276 - 293.927 

Total cost 11.912.292 296.517 - 12.208.809 
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Euros 
Amortitzacions 31/12/2014 Dotacions Baixes 31112/2015 

Construccions (1.335.545) (107.538) - (1.443.083) 
Instal·lacions tecniques (3.511.484) (555.062) - (4.066.546) 
Maquinaria (7.494) (2.034) - (9.528) 
Mobiliari (316.805) (16.909) - (333.714) 
Equips per a processaments d'infonnació (663.176) (48.450) - (711.626) 
Altre immobilitzat (201.851) (16.072) - (217.923) 

Total amortitzacions (6.036.355) (746.065) - (6.782.420) 

Euros 

Total Immobilitzat Material 31112/2014 31112/2015 

Cost 11.912.292 12.208.809 
Amortitzacions (6.036.355) (6.782.420) 

Total net 5.875.937 5.426.389 

Les addicions més significatives de I'exereici 2016 i 2015 corresponen a inversions realitzades per a reformar les 
ins!aHacions de la Fundació, entre els quals podem destacar les realitzades en diverses sales d'exhibició al 2016 
amb motiu del canvi d'ubicació de la col·leeció permanent a, I'espai que ocupen les exposicions temporals ¡les 
realitzades en el pa!i del Garroter a12015. 

Al 31 de desembre de 2016 i 2015, els elemen!s de I'immobilitza! ma!erial !o!almen! amortitza!s i en ús són els 
següents: 

Euros 
Total Irnmobilitzat Material 31112/2016 31/12/2015 

Instal·lacions tecniques 1.130.018 520.367 
Mobiliari 257.818 245.774 
Equips processos d'informació 513.798 601.864 
Altre immobilitzat 173.816 164.775 

Total net 2.075.450 1.532.780 

A 31 de desembre de 2016 i 2015 no exis!eixen indicis que ens portin a pensar que s'ha d'etectuar un de!eriorament 
en els aetius de la Fundació.' 

La política de la Fundaeió és formalitzar polisses d'asseguranees per cobrir els possibles riscos als quals estan 
subjectes els diversos elemen!s del seu immobilitza! ma!erial. Al !ancamen! de I'exercici anual acaba! el 31 de 
desembre de 2016 i 2015 no existia déficit de cobertura relaciona! amb aques!s riscos. 

7. Sé"s del patñmo"i cultural 

El saldo a 31 de desembre de 2016 i 2015 és de 28.460.528 euros. 

No s'ha registrat cap deteriorament per possible depreciació d'aquests elements ni deteriorament per a reparacions 
i conservació de béns del patrimoni historie ¡cultural. 

No hi ha altra circumstancia de caracter substantiu que afecti els béns del patrimoni historie i cultural i que no s'hagi 
posat de manifest en aquesta nota o en les Normes de Valoració. 
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La política de la Fundació és formalitzar polisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan 
subjectes els diversos elements del seu patrimoni cultural. Al tancament de I'exercíci anual acabat el 31 de 
desembre de 2016 i 2015 no existia déficit de cobertura relacionat amb aquests riscos. 

8. Arrendaments operatius 

Arrendadora 

Al tancament de I'exercici 2016 i 2015, la Fundació té contrac!ades amb els arrendataris les següents quotes 
d'arrendament mínimes, d'acord amb els actuals contractes en vigor, sense tenir en compte la repercussió de 
despeses comunes, increments futurs per IPe, ni actualitzacions futures de rendes pactades contractualment: 

Arrendaments Euros 
Operatius Valor Nominal 

Quotes Mínimes 2016 2015 

Menys d'un any 36.231 35.592 
Entre un i cinc anys 144.924 142.368 

Total 181.155 177.960 

En la seva pasició d'arrendador, el contracte d'arrendament operatiu que té la Fundació al tancament de I'exercici 
2016 és el I/aguer del negaci de bar ¡ restaurant que ofereix la Fundació al seu s visitants en horari d'obertura al 
públic. 

9. Instruments financers 

9.1 Actius financers 

Immobilitzat financer 

El saldo deis comptes de l'epígraf"lnversions financeres a lIarg termini" al tancament deis exercicis 2016 i 2015 
és el següen!: 

Euros 

Categories 31/12/2016 31112/2015 

Préstecs i partides a cobrar -
Crédits a lIarg termini 962.935 Ll73.424 
Dipósits constitults a lIarg termini 200.000 220.000 

Total 1.162.935 1.393.424 

Els crédits a lIarg termini corresponen als següents conceptes: 

Compte a cobrar amb la Generalitat de Catalunya per la subvenció de 2.000.000 euros atorgada per fer 
front a un préstec formalitzat amb una entitat bancária al 2009 per a la realització de reformes a les 
instal'lacions de la Fundació (vegeu la Nota 9.2). L'import de deute restant amb I'entitat bancária i I'import 
pendent de cobrament a lIarg termini de la Generalitat a data de tancament és de 900.000 euros (1.100.000 
euros al tancament de I'exercici 2015). 

Compte a cobrar amb la Fundació Collserola per import de 62.935 euros (73.424 euros al tancament de 
I'exercici 2015), associat al préstec concedit pel Ministeri d'lndústria per la realització del "Pla Avanza" 
(vegeu la Nota 9.2). 
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Els dipási!s cons!ituI!s a lIarg !ermini amb en!i!a!s financeres han esta! formalilza!s duran! el 2016 i es 
corresponen a un de 200.000 euros amb vencimen! al juny de 2018. Duran! el2015 es van constituir dipási!s 
de 100.000 euros amb vencimen! al novembre de 2017 i de 120.000 euros amb vencimen!a I'abril de 2017. 

Inversions financeres a curt ferminí 

El saldo deis comp!es de I'epigraf "Inversions financeres a curt !ermini" al !ancamen! deis exercicis 2016 i 2015 
és el següent: 

Euros 

Categories 31/12/2016 31/1212015 

Préstecs i partides a cobrar-
Crédit a curt termini 210.489 210.489 

Dipbsits constitui"ts a curt tennini 220.000 200.000 

Total 430.489 410.489 

Els crédits a curt termini carresponen als següents conceptes: 

Comp!e a cobrar amb la Generali!a! de Ca!alunya per la subvenció de 2.000.000 euros a!orgada per fer 
fron! a un préstec formalilzat amb una enti!a! bancária al 2009 per a la realilzació de refonmes a les 
instaHacions de la Fundació (vegeu la No!a 9.2). L'import de deu!e restant amb I'en!i!a! bancária i I'import 
penden! de cobramen! a curt termini de la Generali!a! a data de tancamen! és de 200.000 euros. 

Comp!e a cobrar amb la Fundació ColIserola per import de 10.489 euros, associat al prés!ec concedit pel 
Ministeri d'lndús!ria per la realització del "Pla Avanza" (vegeu la Nota 9.2). 

Els dipásits cons!i!uas a curt termini han esta! fonmalilzals duran! el 2016 per un període inferior a un any. 

9.2 Passius financers 

Deutes a lIarg tennini 

El saldo deis comptes de l'epígraf"Deu!es a lIarg termini" al tancament deis exercicis 2016 i 2015 és el següen!: 

Euros 

Categories 31/12/2016 31/12/2015 

Deutes amb entitats de crédit 1.250.000 1.100.000 
Altres deutes a llarg termini 666.332 777.387 

Total 1.916.332 1.877.387 

Els deutes a lIar9 termini carresponen als següents con-ceptes: 

Durant I'exercici 2009 la Fundació va obtenir un préstec per impart de dos milions d'euros amb venciment 
3 de se!embre de 2022 i a un !ipus d'in!erés inicial de Euribor + 2,50%. En relació a aques! préstec, la 
Generalitat de Catalunya va atargar una subvenció a la Fundació per un impart equivalent al préstec indicat, 
de manera que la Fundació cobrara aquesta subvenció d'acord amb els imports i terminis d'amortització 
es!ablerts pel prés!ec. Aquesta subvenció es troba comp!abilitzada a I'epigraf "Subvencions, donacions i 
lIegats nebuts" i el corresponent comp!e a cobrar dins l'epígraf"lnversions financeres a lIarg !enmini" (vegeu 
la Nota 9.1). Aquest préstec tenia caréncia d'amortització de capi!al fins el 3 se setembre de 2012. El deute 
a lIar9 !ermini a data de !ancamen! és de 900.000 euros (1.100.000 euros al 2015). 
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Durant I'exereiei 2008 la Fundació va rebre un préstee per impar! de 1.332.664 euros amb veneiment el23 
de novembre de 2023, a un tipus d'interes zero per part del Ministeri d'lndústria, per al desenvolupament 
del "Pla avanza" que consisteix en un paquet d'inversions per al desenvolupament de continguts informatics 
sobre I'obra de Joan Miró amb caracter educatiu. Aquest préstee es registra en I'epigra! "Deutes a lIarg 
termini" ¡ "Deutes a curt termini" per import de 666.332 i 111.055 euros, respectivament, atenent al seu 
calendari d'amor!itzaeió. De la totalítat del préstee rebut a la Fundaeió Miró, li corresponen 1.206.794 euros. 
Els 125.870 euros restants són per la Fundació Collserola. La Fundaeió Miró és la responsable del 
retornament de la totalitat del préstec al Ministeri, així com de la recuperació de la part atargada a la 
Fundaeió Collserola. Aquest préstee es troba eomptabililzat dins I'epigra! "deutes a lIar9 termini", i al 
eorresponent eompte a cobrar per la par! de la Fundaeió Collserola a I'epigra! "Immobilitzat financer" (vegeu 
la Nota 9.1). 

Durant I'exerciei 2016 la Fundaeió va obtenir un préstee per impar! de 500.000 euros amb venciment el6 
de juny de 2021 i a un tipus d'interés inicial de Euribor + 1,5%. La devolueió d'aquest préstee es realilza en 
20 quotes de 25.000 euros. Durant I'any han pagat els primers 50.000 euros i, per tant, la Fundaeió ha 
enregistrat al31 de desembre de 2016 un impar! de 100.000 euros en el cur! temnini i 350.000 a Ilarg temnini. 

El veneiment per anys deis préstecs a lIarg termini és el següen!: 

Exereiei 2016 

Euros 
2022 i 

Concepte 2018 2019 2020 2021 següents Total 

Préstec 1 BBV A 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 900.000 
Préstec Pla Avanza 111.055 111.055 111.055 111.055 222.112 666.332 
Préstec 2 BBV A 100.000 100.000 100.000 50.000 - 350.000 
Total 411.055 411.055 411.055 361.055 322.112 1.916.332 

Exereiei 2015 

Euros 
2021 i 

Concepte 2017 2018 2019 2020 següents Total 

Préstec BBV A 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 1.100.000 
Préstec Pla Avanza 111.055 111.055 111.055 111.055 333.167 777.387 
Total 311.055 311.055 311.055 311.055 633.167 1.877.387 
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Deufes a curf fennini 

El saldo deis eomptes de I'epigraf "Deutes a eur! termini" al tancament deis exercieis 2016 i 2015 és el següent: 

Euros 

Categories 31112/2016 31/12/2015 

Deutes amb eutitats de crédit 300.000 200.000 
Altres passius financers 

Altres deutes a curt tennini 111.055 111.055 
ProveIdors d'irnmobi1itzat - 30.274 

Total 411.055 341.329 

El saldo de "Deutes amb entitats de erMit" eorrespon a la par! a eur! termini del préstecs de dos millons atorgats 
en I'exereiei 2005 i 2009, respectivament, així eom una pólissa de erédit amb un limit de 300.000 euros i sense 
impor! disposat a data de tancamenl de I'exereíei 2016 i 2015 (I'any 2015 ellimil va ser de 500.000 euros), i la 
par! a eur! termini del préstee de 500.000 euros amb BBVA esmenlal anleriorment. 

El saldo de "Altres deules a cur! termini" corres pon a la einquena amor!ilzaeió del préstee alorgat pel Ministeri 
d'lndúslria duran! el 2008. 

9.3 Creditors comercials i altres comptes a pagar 

El saldo deis comptes de I'epigraf "Creditors comereials i altres comptes a pagar" al tancament deis exercieis 
anual acabats el31 de desembre de 2016 i 2015 és el següenl: 

Euros 
Categories 31/12/2016 31/12/2015 

Proveldors 372.870 193.608 
Creditors diversos 921.066 895.989 
Remuneracions pendents de pagament 198.577 145.371 
Altres deutes amb administracions publiques (Nota 14) 220.377 232.904 
Bestretes de clients 33.323 52.358 
Total . 1.746.213 1.520.230 

Cap deis anteriors deutes detallats estan subjeetes a cap tipus de garantia real. 

9.4lnformació sobre natura/esa i e/ nivell de rise deIs insfruments financers 

La gestió deis riscos financers de la Fundació esta centralilzada en la Direcció Financera i en el Patronat, els 
quals tenen establerís els mecanismes necessaris per controlar I'exposició a les variacions en el tipus d'interes 
i tipus de canvi, com també als riscos de crédit i liquiditat. Tot seguit s'indiquen els principals riscos financers 
que tenen impacte a la Fundació: 

a) Risc de erédil: 

Amb carácter general la Fundació manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents en entitats financeres 
d'elevat nivel! crediticio Aquests excedents de tresoreria han meritat al lIarg de I'any interessos a un tipus 
d'interés de mercat referenciat al Euribor. 
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b) Risc de liquiditat: 

Per tal d'assegurar la liquiditat ¡poder atendre tOt5 els compromisos de pagament que es deriven de la seva 
activitat, la Fundació disposa de tresoreria i imposicions a termini suficients, que es mostren al seu balan<;, fet 
que no fa necessari obtenir financ;ament addicional de tercers. 

e) Risc de mercat (inelou tipus d'interés i tipus de eanvi): 

La Fundació no té rise de tipus d'interés, donaf que els préstec fonnaliízaís que meriten interessos són 
eompensats per la Generalitat de Catalunya a excepeió del nou préstee amb el SSVA (vegeu les Notes 9.1 i 
9.2). 

La Fundació no disposa d'instruments financers (assegurances de canvi) que redueixin les diferencies de canvi 
per transaccions en moneda estrangera, i per tant esta exposada a f1uctuacions de tipus de canvi d'aquestes 
divises, pero es considera que el rise per aquest concepte no és significatiu. 

10. ExistEmcies 

El detall de les existéneies, netes de deteriorament, a 31 de desembre de 2016 i 2015 és el següent: 

Euros 

31/12/2016 31/1212015 

Postals, catálegs i cartells 82.980 30.560 
Llibres 55.447 58.668 
Téxti1 i de la llar 57.603 46.213 
Obra gráfica 31.487 75.184 
Papereria 25.651 30.883 
Altres existencies 38.976 91.797 
Total 292.144 333.305 

El moviment de les correccions valoratives per deteriorament a I'epígraf "Existencies" del balanc; de situació adjunt 
ha estat el següent: 

Exercici 2016 

Saldo inicial Addicions Saldo final 
Deteriorament d'existencies (666.328) (35.154) (701.482) 

Exercici 2015 

Saldo inicial Addicions Saldo final 
Deteriorament d'existencies (595.335) (70.993) (666.328) 
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11. Usuaris. patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 

El detall de les comptes a cobrar al tancament de l'exercici 2016 i 2015, es el següent: 

Euros 
Categories 31/12/2016 31/12/2015 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 266.604 281.938 
Altres deutors 563.744 894.156 
Personal 6.126 11.582 
Bestretes a proveYdors - 38.404 
Total 836.474 1.226.080 

El saldo de l'epigraf d' "Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis" al 31 de desembre de 2016 correspon, 
principalment, a la col·laboració del tercer i quar! trimestre amb ArTicket i Barcelona Card (col'laboració del quar! 
trimestre amb ArTicket i Barcelona Card al 31 de desembre de 2015). 

D'altra banda, en l'epigraf "Altres deutors" s'hi registren totes aquelies subvencions ifo donacions d'organismes 
públics pendents de rebre. Al tancament deis exercicis 2016 i 2015, la Fundació té registrat un compte a cobrar 
amb la Generalitat de Catalunya per impor! de 119 i 97 milers d'euros, respectivament, mentre que amb 
l'Ajuntament de Barcelona de 423 i 772 milers d'euros, respectivament. 

12. Patrimoni net i fons pro pis 

12.1 Fons dofacionaJ 

Donat el seu objecte fundacional i el seu caracter no lucratiu, la Fundació no té capital social ni, en 
conseqüencia, accions o qualsevol titol representatiu del seu patrimoni. 

12.2 Subvencions. donacions i lIegats rebuts 

En l'epigraf "Subvencions, donacions i llegats rebuts", la Fundació registra les subvencions de capital no 
reintegrables associades a I'adquisició d'immobilitzat intangible i material, que s'imputen a resultats en relació 
a la vida útil del elements de I'irnmobilitzat associats a aquest concepte i, per tant, a la seva dotació a 
I'amortització. 

La informació sobre les subvencions, donacions i llegats rebuts per la Fundació, les quals formen par! del 
Patrimoni Net, aixi com deis resultats imputats en el compte de perdues i guanys procedents de les mateixes, 
és la següent: 

Exercici 2016 

Euros 

Traspassos a 
Compte 

Saldo Inicial Augments Resultats Saldo Final 
Ajuntament de Barcelona 1.254.387 230.000 (134.063) 1.350.324 
Diputació de Barcelona 232.929 - (6.630) 226.299 
Ministeri de Cultura 957.598 - (53.270) 904.328 
Generalitat de Catalunya 1.534.922 61.867 (433.470) 1.163.319 
Altres 656.042 - (13.000) 643.042 
Total 4.635.878 291.867 (640.433) 4.287.312 
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Exercici 2015 

Euros 

Traspassos a 
Compte 

Saldo Inicial Augments Resultats Saldo Final 

Ajuntament de Barcelona 898.795 450.000 (94.408) 1.254.387 
Diputació de Barcelona 254.172 - (21.243) 232.929 
Ministeri de Cultura 1.010.867 - (53.269) 957.598 
Generalitat de Catalunya 1.968.392 - (433.470) 1.534.922 
Altres 669.042 - (13.000) 656.042 
Total 4.801.268 450.000 (615.390) 4.635.878 

La Fundació ha complert amb les condicions associades a les subvencions atargades. 

13. Periodificacions a curt termini 

El saldo registrat en aquest epigraf al tancament de I'exercici 2016 i 2015 correspon, principalment, a subvencions 
de I'Ajuntament de Barcelona pendents de realitzar per import de 171 i de 543 milers d'euros, respectivament. 

14. Administracions Públigues i situació fiscal 

La composició deis saldos corrents amb les Administracions públiques creditores és la següent: 

Saldos creditors 

Euros 

31/12/2016 31/12/2015 

Organismes de la Seguretat Social creditors 53.792 54.135 
Impost sobre el Valor Afegit 31.116 39.644 
lmpost sobre la renda de les persones fisiques 135.469 139.125 
Total 220.377 232.904 

La Fundació está subjecta al régim fiscal establert a la Llei 49/2002. Per aplicació d'aquesta Llei la majoria de les 
rendes de la Fundació estan exemptes de I'lmpost sobre Societats. El tipus aplicable sobre les rendes que en el 
seu cas obtingui la Fundació i que, de conforrnitat amb la normativa vigent, estarien subjectes a aquest Impost 
sense que fas aplicable cap exempció és del 10%. 

La Fundació aplica la Regla de la Prorrata Especial donat que realitza, conjuntament, operacions que originen dret 
a deducció i altfes que no li permeten exercitar aquest dret. Durant ['exercici 2016, la prorrata definitiva ha estat 
del 47%. L'IVA suportat no dedu',ble es comptabilitza, en el seu cas, com majar cast de I'immobilitzat, o com a 
despesa al compte de resultats de I'exercici. La Fundació té oberts a verificació les declaracions de tots els 
impostas als que es troba subjecta per als últims cinc exercicis. Aquestes declaracions no es poden considerar 
definitives fins la seva verificació per les autoritats fiscals o fins que es produeixi la seva prescripció, un cap 
transcorreguts quatre anys des de la data de finalització del termini legal per la seva presentació. 

El Patrons de la Fundació consideren que s'han practicat adequadament les liquidacions deis esmentats impostas, 
per la qual cosa, en cas que sorgissin discrepancies en la interpretació de la normativa vigent pel tractament fiscal 
atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera 
significativa als comptes anuals adjunts. 
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15. Ingressos i despeses 

15.1 Ingressos per les activitats 

El detall deis epígrafs "Ingressos per les actívitats", "Altfes ingressos de les activitats" i "Subvencions, donacions 
í lIegats traspassats al resulta!" del compte de resultats adjunt corresponent als exercicis 2016 i 2015, presenta 
la composició següent: 

Euros 
2016 2015 

Subvencions: 
Institucionals 1.272.660 1.132.015 
Subvencions de capital 640.433 615.390 
Per a activitats específiques 840.393 590.461 

Total 2.753.486 2.337.866 

Ingressos d'explotació: 
Visitants a les exposicions 3.D26.733 3.024.116 
Venda lIibreria i objectes de regal 1.670.582 1.627.090 
Drets de préstec d'exposicions 483.242 700.543 
Arrendament i cessió d'es'pais 242.760 113.789 
Altres J30.580 130.903 

Total 5.553.897 5.596.441 

En relació al desglossament deis ingressos per mercats geográfics, el 89,82% deis ingressos registrats al 2016 
són de procedéncia nacional (88,87% a I'exercici 2015). 

15.2 Aprovisionaments 

La composició de la partida "Aprovisionaments" és la següent: 

Euros 
Aprovisionaments 2016 2015 

Consums de mercaderies 707.149 770.471 
Compres d'altres aprovisionaments 12.194 19.352 
Deteriorament de béns destinats a les activitats (Nota 10) 35.154 70.993 

Total 754.497 860.816 

En relació al desglossament de les compres per mercats geográfics, el 95,48% de les compres registrades al 
2016 són de procedéncia nacional (94,21 % a I'exercici 2015). 
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15.3 Despeses de personal 

La composició de I'epígraf "Despeses de personal" és la següent: 

Euros 
2016 2015 

Sous i Salaris i assimilats 2.263.136 2.184.143 
Seguretat Social a cárrec de la Fundació 555.062 530.648 

Total 2.818.198 2.714.791 

15.4 Altres despeses d'explotació 

La composició de I'epígraf "Serveis exteriors" en quant a serveis exteriors i altres tributs és la següent: 

Euros 

2016 2015 

Arrendaments i dll10ns 83.612 82.696 
Reparació i conservació 399.909 444.551 
Serveis professionals independents 473.817 450.980 
Transports 1.894 3.000 
Primes d'assegurances 99.905 55.761 
Serveis bancaris 22.618 22.561 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 409.344 309.110 
Subministraments 239.383 267.571 
Personal extern 580.593 558.510 
Exposicions temporals 845.953 791.665 
Exposició permanent 45.068 27.430 
Despeses associades a altres activitats cultural s 368.041 292.792 
Viatges i despla,aments 26.457 33.175 
Altres despeses 155.357 128.387 

Total 3.751.951 3.468.189 

15.5 Pérdues$ deferiorament i variació de provisions per operacions comercia/s 

El moviment de la partida "Pérdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials" és el 
següent: 

Euros 

2016 2015 

Saldo Inicial 73.790 73.124 
Dofació a la provisió 589 666 
Saldo final 74.379 73.790 

15.6 Resultats financers 
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Euros 

2016 2015 

Ingressos: 
Ingressos financers per imposicions a tennini 1.921 4.071 
Altres ingressos financers 179 89 
Total 2.100 4.160 

L'import de les despeses financeres per naturalesa registrades durant I'exercici han estat els següents: 

Euros 

2016 2015 

Despeses: 
Despeses finaneeres pels deutes banearis 36.039 39.853 
Altres despeses financers 1.653 1.850 

Total 37.692 41.703 

15.7 Moneda estrangera 

El detall deis saldos i transaccions en moneda estrangera més significatius, valorals al tipus de canvi de 
tancamenl i tipus de canvi mitja, respectivament, són els 'següents: 

Euros 

2016 2015 

Saldos: 
Francs SUlsos - 704 

Lliures esterlines - 126 
Corona sueca - 1.511 
EEUU dó1ars 5.991 -

Transaccions: 
Serveis rebuts 31.115 8.335 

16. Retribució i altfes prestacions a la Junta del Patronat i Alta Direcció 

16.1 Patronal 

Els membres del Patronat de la Fundació no han percebut cap mena de retribució per I'exereici de les funcions 
própies del seu carrec sota cap concepte ni per altres serveis. Tampoc tenen concedit cap avanc;ament o crédit. 
Addicionalment durant els exercicis 2016 i 2015 no s'han meritat despeses relacionades, compromisos de 
'pensions, pólisses d'asseguran9B o altres compromisos. 

16.2 Alta Direcció 

L'alta direcció, format per dues persones, de les quals una d'elles forma par! de la Junta de Patronal de la 
Fundaeió, ha pereebut 212.440 euros (211.426 euros al 2015) per I'exercici de les seves funcions. No s'han 
meritat despeses relacionades ni tampoc s'ha concedit cap avanc;ament de credit 
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17. Membres de I'organ de govern 

18. 

La eomposieió deis membres de la Junta del Patronat al31 de desembre de 2016 és la següent: 

Membre Carrec Órgan 

Eduard CasteHet Diaz de Cossio President emerit Titol particular 
Jaume Freixa Janariz President Titol particular 
Joaquim de Nadal Capará Vicepresident Titol particular 
Josep M. Coronas Guinart Secretari Titol particular 
Frederic Amat Noguera Vocals Titol particular 
Pere J aume Borrell Vocals Titol particular 
Jaume CoHboni Cuadrado Vocals Ajuntament de Barcelona 
Lola Fernández Jiménez Vocals Titol particular 
J oan Gardy Artigas Vocals Titol particular 
Miguel Ángel González Suela Vocals Ministerio de Cultura 
Kazumasa Katsuta Vocals Titol particular 
Daniel Lelong Vocals Titol particular 
Robert S. Lubar Vocals Titol particular 
Valenti Oviedo Cornejo Vocals Ajuntament de Barcelona 
Eva Prats Güerre Vocals Titol particular 
J oan Punyet Miró Vocals Titol particular 
Maria Ángels Torras RipoH Vocals Generalitat de Catalunya 
CarIes Usandizaga Lleonart Vocals Titol particular 
Francesc Vicens Giralt Vocals Titol particular 
Jusep Maria Boya Busquet Vocals Generalitat de Catalunya 
CarIes Viladás Jené Vocals Titol particular 
RosaMaria Malet Vocals Titol particular 
Sara Puig Alsina Vocals Titol particular 
Ariane Lelong-Mainaud Vocal s Titol particular 
Odette Viñas Gomis Vocals Titol particular 

Informació sobre medi ambien! 

Ateses les activitats a les quals es dedica la Fundació, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius ni provisions 
o contingéncies de naturalesa mediambiental que puguin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació 
financera i els resultats de la Fundació. Per aquest motiu, no s'incJouen els desglossaments específics en aquesta 
memoria. 

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

Tal i com es desenu en la Nota 4.2 de la present Memória, el balan~ de situaeió adjunt inclou dins de l'epigraf"Béns 
del patrimoni historie i cultural" les obres d'art integrants de la col·lecció Joan Miró que varen ser lliurades a la 
Fundació i que formen par! deis "Fons dotaeionals". S'inclou dins d'aquest epigraf el fons d'obres de Joan Miró, 
entre pintures, eseultures, obra gráfica, textils, llibres de bibliófil, etc., presents, en bona par!, a les sales d'exposició 
permanent per a gaudi del públic de la Fundació. 

La Fundació ha complert amb les condicions associades als ingressos obtinguts i a les subvencions atorgades, de 
manera que es complira el termini de 3 anys per aplicar com a mínim el 70% deis ingressos a les activitats 
fundacionals que estableixen I'article 333-2 delllibre tercer del Codi Civil de Catalunya. 

La Nota 1 de la present Memória deseriu les principals aclivitats desenvolupades per la Fundació durant I'exereici 

"" ,~ ... "'.~ ,..,.- .... ~.~. 00"'"=' .,,,,",,,ru",~ '"""":7 M 
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20. Allra informació 

20.1 Personal 

El nombre mitjá de persones empleades en el curs de I'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2016 i 
2015 distribu"il per categories i sexe ha estat el següent. 

N° milj" d'empleats 

Categories 2016 2015 

Direcció 2 2 
Caps d'Área 10 11 
Caps de Departament 7 7 
Coordinadors 6 7 
Ajudants 9 7 
Ajudants oficials de primera 6 7 
Oficials de primera 6 6 
Oficials de segona 6 6 
Auxiliars 4 3 

Total plantilla mitja 56 56 
Patrons 24 23 

El nombre de persones empleades a data 31 de desembre de 2016 i 2015 és el següent: 

N° empleats 

31/12/2016 31/1212015 
Categories Homes Dones Homes Dones 

DireccÍó - 2 - 2 
Caps d'Área 3 7 3 8 
Caps de Departament l 6 1 7 
Coordinadors 1 5 1 6 
Ajudants 2 7 2 7 
Ajudants oficials de primera 2 4 3 5 
Oficials de primera 2 4 2 5 
Oficials de segona 2 4 2 5 
Auxiliars 2 2 3 3 
Total plantilla 15 41 17 48 
Patrons 17 7 16 7 

20.2 Honoraris d'auditoria 

En el detall de la partida "Serveis professionals independents", dins I'epigraf de "Serveis Exteriors" del detall 
adjunt, s'inclouen els honoraris relaíius als serveis d'auditoria deis comptes anuals de la Fundació i els honoraris 
corresponents a altres serveis facturats per ¡'auditor, així com per altres entitats vinculades al mateix, per import 
de: 
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Exercici 2016 

Euros 

Auditoria 
9.320 

Total serveis d'Auditoria i Relacionats 9.320 

A1tres serveis 
2.500 

Total serveis nrofessionals 11.820 

Exercici 2015 

Euros 

Auditoria 
9.320 

Total serveis d' Auditoría i Relacionats 9.320 

20.3 Canvis deIs components de I'órgan de govern 

El Palronal de la Fundadó s'ha reunil en dues ocasions: el 31 de mar9 i el 1 de desembre. 

L'1 de desembre els senyors Jaume Collboni Cuadrado i Valen!i Oviedo Cornejo han subs!i!un a la Sra. Berta 
Sureda Berna i el Sr. Jaume Asens Llodrá com a patrons proposats per I'Ajunlamen! de Barcelona. El senyor 
Jusép Maria Boya Busquel ha subslilun el senyor Joan Pluma Vilanova com a palró proposat per la Generalilal 
de Galalunya. 

2004 Informació sobre els ajomaments de pagament realitzats a proveíiiors. 

A continuació es detalla la informació addicional tercera requerida per la Disposició addicional tercera de la L1ei 
15/2010, de 6 de juliol (modificada a través de la Disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre) 
preparada conforme a la Resolució del IGAG de 29 de gener de 2016, sobre la informació a incorporar en la 
memoria deis comptes anuals en relació al període mig de pagament a prove"idors en operacions comercials. 

2016 2015 

Dies Dies 

Període mig de pagament a proveldors 63 63 

Rati d' operacions pagades 67 68 

Rati d'operacions pendents de pagament 43 42 

Euros Euros 

Total pagaments realitzats 5.358.951 4.520.373 

Total pagaments pendents 1. 10 l.l 94 1.039.591 
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Conforme a la Resolució de I'ICAC, per al cálcul del període mig de pagament s'han tingut en compte les 
operacions Gomercials corresponents a la entrega de bens o prestacions de selVeis meritades des de la data 
d'entrada en vigor de la Llei 31/2014 de 3 de desembre. 

Es consideren prove"ldors, als exclusius efectes de donar informació prevista en aquesta Resalució, els 
creditors comercial s per deutes amb subminisíradors de béns o serveis, inclases les partides de "Proverdors" j 
"Creditors varis" del passiu corrent del balan!; de siíuació. 

S'entén per "Període mig de pagament a proverdors" el temnini que transcorre des de la data d'entrega deis 
béns o de la prestació deis serveis a carree del prove"ldors ¡del pagament material de la operació. 

El termini máxim legal de pagament aplicable a la Fundació en els exercicis 2016 i 2015 segons la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures de lIuita contra la morositat en les operacions era de 
60 dies. 

20.5 Altres comentaris 

No s'ha demanat cap autorització al Protectorat en relació a les operacions de I'exercici, í no s'esta esperant 
cap resolució d'exercicis anteriors. 

No hi ha cap garantia compromesa amb tercers o altres passius contingents. 

No hi ha hagut moviments deis fons especials. 

21. Informació de les entítats vínculades 

No hi ha cap entitat vinculada a la Fundació en termes de participació en el seu capital o fons social. 

22. Esdeveniments posteriors al tancament 

Joaquim de Nadal 

President Vicepresidenf 

~.f\ 
Josep M. Coronas 

Secretan 
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