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FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA 

BALAN' DE ~TUAaO Notesde " ~ 
AeTl U membrJ. 31.12.2009 

Al AglY NO CQSRENT 

II Immobilitzat [ntangible (81 _______________ '!.~:..6_7_3~~!'_ 

2 Aplicacions Informlltiques 48.673,60 

"1 Immobilitzat Material (SI ______________ E!.?.9-'~~_ 
3 Equips per él procés de la informaci6 5.456,37 

3 AlIfes instaHacions 7.343, 19 

IPTAbAQ ly NO CORREN! 61.473,16 

al eg 'y CORREN! 

"1 Usuaris ~atrocinadors j deutor~ de les activitat¡ i altres com2t~s él cobrar (la) ______________ ~~~J_9_~~~_ 
2 Deutors, entitats del grup, aS$ociades i altres parts vinculades (19) 150.000,00 

7 Altfes credits amb les Administracions Públiques 218.991,98 

8 fundadors per desemborsaments pendents (12) 15.000,00 

V1I) efectiu I altres actius Ifguids eguivalents -----------------~~~~~-
1 Tresoreria 451,95 

mlaLa~l!.! S;g6B~W 384.443,9) 

TOTAL A CTlU 445.917,09 

Les nores de lo memorio que s 'ocomponyo!ormen port ;ntegrontd'oquest bo/onf de siruoció 
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FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCElONL /) 
BALAN!; DE SITUACIO Notes de la ~ r) PASSIU membrla 

A) PATRIMONI NE! 

Al) fons propis (12) 96.901,87 

1) Fans dotacionals _____ ....2~.OOO,O~ 

1 Fans dotadonals 80.000,00 

2 Fans dotacionals pendents de desemborsar -5.000,00 

111) Excedents d'exercicis anteriors 0,00 

1 Excedents d'exercids anteriors 0,00 

V) Excedent de I'exercici . ~ __ ~ __________ 3;.:.~~~~8J_. 

AII) ~!.!~~~~'U;U~~I 122~é'U;~~~ I LU~éI~ (13) 48.673,60 
3 5ubvencions oflclals de capital 48.673,60 

TOTAL PATRIMONI NET 145 .575,47 

C) PASSIU CORREN! 

111) Deutes a curt termini (11) 171.118,91 ___ " ___ ." ""'_M"' _ _ "_' ___ " 

1 Deutes amb entitats de credit '_M_' ___ '~_'_'h._ , __ 2:.?~_:.~2:.~¿~. 

IV) Creditors (2er activitats i ¡¡Itres comg:tes a l2agar (11) ______ ~9.2~~ 

1 Pravei'dors i altres creditors 61.919,43 
3 Personal (remuneracions pendents de pagament) 48.768,85 
6 Altres deutes amb les admin istracions públiques 18.534,43 

IQUL eé~~I!.! 'QBR~~I 300.341,62 

TOTAL PASSIU 445.917,09 

Les notes de lo memorio que s'ocomponyo formen port integront d "oquest bo/on~ de situoció 
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FUNOACIÓ PRIVADA INSTITUT O'ARQUITECTURA DE BARCELONA 

COM PTE DE ptRDUES I GUANYS 

l. Ingressos per les activitats 
b) lngressos de promocions, patrocinadors i eol·laboradors 
el Subveneions oflcials a les aetivitats 

6. Despeses de personal 

8. Altres despeses d'eKplotaeió 
al 5erveis exteriors 
(2) Arrendaments i dmons 

(3) Reparaeions ¡ eonservacló 

a4) Servels professionals independents 

(7) Serveis banearis 

(8) Pubticitat, propaganda i relaelons públiques 

al a) Altres serveis 

9. Amortitzaeió de l'lmmobilitzat 

I RESULTATS D'EXPLOTAOÓ (1+2+5+6+7+8+9+12) 

14. Ingressos flnaneers 

15. Despeses financeres 

11 RESULTAT FtNANCIR (+14+15+16+17+18) 

Notes de la 
membria 

(15) 

(15) 

(S) (8) 

Les notes de lo memorio que s 'ocompanya formen port integront d'oquest compre de resultats 

______________ ~~~}_~!!:.?E_ 
305.808,00 

320.317,50 

_____________ :!~~}_2..7..:?~_ 
_____________ :!~~:..l:.2..7..:~~ __ 

-52.233,65 

-6.810,78 

-70.234,76 

-2.433,93 

·21.614,02 

-231 .800,84 

21.929,56 

____________________ 4.:~!_ 

__________________ :3_~.?.?_ 
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FUNDACI6 PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA 

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a ¡'exerci ci f inal itzat Excedents Subvencions 
e l 31 d'agast de 2009 Fans exercicis Excedent donacions 

dotacional anteriors de ,'exercici i lI egats TOTAL 

jA. Saldo inicial de ,'exercici 2009 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,0( 

1. Tota l ingressos i des peses reconeguts 21.901,87 21.901,87, 
, 

11. Operacions de patrimoni net 

1. Augments de fans dotacionals / fans socials / fans especials 15.000,00 15.000,00 

2. ( -) Reduccions de fans dotacionals / fans social s / fons especials 

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 

4. Altres aportacions 

111. Altres variacions de patrimoni net 48.673,60 48.673,60 

B. Saldo final de l'exercicl2009 75.000,00 0,00 21.901,87 48.673,60 145.575,47 

-------

~ 



FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA 

- MEMORIA DE L 'EXERCICI 2009 -

1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT. 

La Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona (en endavant la Fundaci 
BIArchl és una Fundació Privada, amb personalitat jurídica propia, subjecte a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya, constitu·'da en data 24 de desembre de 2008 per temps 
indefinit, davant el Notari de l'II·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Juan José López Burniol, 
amb el número de protocol 3.679. El domicili de la Fundació s'estab leix a "La Pedrera", 
Passeig de Gracia, 92 de Barcelona. 

Consta inscrita al Registre de Fundacions Privad es de la Generalitat de Catalunya en data 
23 de juliol del 2009 amb I'expedient número 8452/2009 i classificada com a fundació 
benefica de tipus docent i cultural. 

Segons s'estableix a I'article 7.1. deis seus Estatuts, els fins de la Fundació són: 

al "Impartir docencia de postgrau als titulats d'arquitectura i/o equivalents i impulsar 
la de Doctorat - previ compliment deis requisits legalment establerts - orientant-
les a la recerca i la producció de coneixement en arquitectura i urbanisme". 

bl "Donar res postes a les demandes de la societat contemporimia amb noves 
mesures de comprendre i difondre I'arquitectura". 

cl "Projectar internacionalment I'activitat, tenir presencia activa a xarxes i 
intercanviar coneixements amb altres realitats i cultures emergents des de 
I'arrelament a la societat i a la cultura propies" 

Sobre els beneficiaris de la Fundació, segons s'estableix a I'article 8 deis Estatuts: 

"El Patronat de la Fundació elegira lIiurement els beneficiaris, sense que hi hagi 
beneficiaris concrets ni determinats, individualment considerats, que estiguin legitimats 
per a exigir els beneficis que derivin de I'activitat fundacional. 
En I'elecció concreta deis beneficiaris el Patronat i, si és el cas, I'organ en el qual aquest 
delegui, actuará en tot cas amb criteris d'imparcialitat i no discriminació. 
Ningú no podrá imposar I'atribució deis beneficis de la Fundació a persones 
determinades" 

Des de la seva constitució i fins a la data de tancament de I'exercici 2009, I'activitat de la 
Fundació s'ha centrat en dur a terme activitats tant en I'ambit academic com activitats 
promocionals i publicitáries. Entre elles cal destacar: 

"BIArch Open Lectures" celebrades el 6 i 10 d'octubre de 2009, a "La Pedrera", I'objectiu 
de les quals ha estat mostrar des deis diferents criteris i procedencies-
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America, Asia i Europa - posicionaments compromesos amb el debat de la 
arquitectónica contemporania. 

"Seminari sobre l'Energia" celebrat els dies 30 i 31 d'octubre de 2009, a "L 
I'objectiu del qual era generar una visió amplia deis reptes i oportunitats que s 
I'ambit de I'arquitectura i I'energia. 

Activitat "Dialegs", celebrats a "La Pedrera" i I'objectiu deis quals va ser posar sobre la 
taula els temes centrals relatius a la genera ció i difusió de continguts arquitectónics com a 
repte per a una institució academica de nova creació. 

El compliment de la voluntat fundacional correspon al Patronato 

Durant I'exercici 2009 la Fundació ha acomplert la voluntat fundacional per a la qual va 
ser creada. 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Segons s'explica a la Nota 1 anterior, la Fundació va ser constitu'ida el 24 de desembre de 
2008, iniciant les seves activitats fundacionals a I'exercici 2009, per la qual cosa aquest és 
el primer exercici d'activitat de la Fundació. 

En data 31 de desembre de 2008 va estar publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, el Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel qual es va aprovar el Pla de 
Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya . Aquest Pla és conseqüencia deis canvis en la normativa mercantil i comptable 
espanyola i, en particular, del nou Pla General de Comptabilitat aprovat per Reial Decret 
1514/2007. 

D'acord al que disposa les disposicions finals 1~ i 2~ de I'esmentat Decret 259/2008, el nou 
Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions és d'aplicació obligatória pels 
exercicis que s'iniciTn a partir de 1'1 de gener de 2009. Així, els comptes anuals 
corresponents a I'exercici acabat el 31 de desembre de 2009, primer exercici en que ha 
resultat d'aplicació el Pla General de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions 
aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre, que comprenen el balan~ de situació, el 
compte de perdues i guanys, I'estat de canvis en el patrimoni net i la present memória, es 
consideren comptes inicials, per la qual cosa no es reflecteixen xifres comparatives 
corresponents a I'exercici anterior, d'acord amb el que estableix la disposició transitória 
quarta del RD 1514/2007. 
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al Imatge fidel. 

5'han aplicat totes les disposicions legals vigents a fi de mostrar la imat e fidel del 
patrimoni, de la situació financera i deis resultats de l'Entitat, d'acord amb criteris de 
comptabilitat generalment acceptats. 

bl Prineipis comptables. 

La Fundació ha confeccionat els registres comptables corresponents a ' J...,h 
aplicant els criteris establerts al Nou Pla General de Comptabilitat, aprovat pel REV I 1/ 
Decret 1514/2007, de 16 de novembre i, més concretament, d'acord am el P. á de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legisl de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre. 

el Aspectes erítics de la valoració i estimació de la ineertesa. 

No hi ha suposits clau sobre el futur, així com d'altres dades rellevants sobre 
I'estimació de la incertesa en la data de tancament de I'exercici, que comportin un risc 
important que pugui suposar canvis significatius en el valor deis actius i passius en 
I'exercici següent. 

No hi ha canvis d'estimacions comptables que siguin significatius i que afectin I'exercici 
actual o que s'espera que puguin afectar els exercicis futurs. 

No es té constancia de I'existencia d' incerteses importants, relatives a esdeveniments 
o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que I'entitat 
segueixi funcionant normalment. Els Comptes Anuals s'han elaborat sota el principi 
d'entitat en funcionament. 

dI Comparaeió de la informació. 

Els comptes anuals corresponents a I'exercici acabat el 31 de desembre de 2009, son els 
primers de la Fundació i es presenten aplicant el Pla General de Comptabilitat de les 
Fundacions i Associacions aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre, i es 
consideren comptes inicials, per la qual cosa no es reflecteixen xifres comparatives 
corresponents a I'exercici anterior, d'acord amb el que estableix la disposició transitoria 
quarta del RD 1514/2007. 

el Elements reeollits en diferents partides. 

No existeixen elements recollits en diferents partides del balan~. 

f) Canvis en eriteris eomptables. 

Donat que I'exercici 2009 es el primer que la Fundació té activitat (va ser fundada el 24 
de desembre de 2008) tots els criteris establerts es corresponen amb aquells exigits 
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per I'a plicació del Nou Pla General Comptable i, en conseqüencia, no ha tingut lIoc cap 
transició a les noves normes comptables. 

gl Correcció d'errors. 

Durant el present exercici no han esta t registrats ajustaments per corree ió d'e 
l' exercici anterior. 

3.- APLlCACIÓ DE RESULTATS. 

La Fundació Privada Institut d' Arquitectura de Barcelona ha obtingut a I'exercici tancat a 
31 de desembre de 2009, un excedent positiu de 21.901,87 euros. 

BASE DE REPARTIMENT 2009 

Excedent de I'exercici 21.901,87 

TOTAL BASE DE REPART1MENT = TOTAL DISTRIBUCIO 21,901,87 

DISTRIBUCIÓ A 2009 

Romanent 21.901,87 

TOTAL BASE DISTRIBUCIÓ = TOTAL BASE DE REPART1MENT 21.901,87 

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

S'han utilitzat els següents criteris de registre i valoració per a I'elaboració deis Comptes 
Anuals que es presenten: 

al Immobilitzat Intangible. 

L'immobilitzat intangible compren les aplicacions informatiques (pagina web) adquirides 
per al desenvolupament de I'activitat de I'entitat, elements que han estat valorats al seu 
preu de cost o adquisició. 

L'amortització de I'immobilitzat intangible es realitza linealment en base a la vida útil 
estimada per a cada bé. Les aplicacions informatiques s'amortitzen linealment en un 
període maxim de tres anys. 
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bl Béns integrants del patrimoni historie i cultural. 

No se'n tenen. 

el Immobilitzat Material. 

Els béns de I' immobilitzat material adquirits directament per la Fundació 
cost d'adquisició que inclou el valor del bé segons factura de compra i to 
necessaries fins a la seva instal·lació i posada en funcionament. 

Al tancament de I'exercici, I'entitat avalua si hi hagut deteriorament en algun immobilitzat 
material i si fos així, estimaria el seu import recuperable i faria les correccions valoratives 
que corresponguessin. 

L'amortització de I'immobilitzat material es realitza linealment en base a la vida útil 
estimada per a cada bé i atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu 
funcionament i ús, d'acord amb els següents percentatges: 

% 
Coneepte Amortització 

- Altres instaHacions 5 % 
- Equips informatics 25% 

Les reparacions efectuades sobre els béns immobilitzats es carreguen a resultats amb 
excepció d'aquelles reparacions i manteniments que incrementen la vida útil del bé, 
incorporant-se, en aquest cas, com a més valor del bé immobilitzat. 

No existeixen actualitzacions de valors fetes a I'empara d'una determinada Llei. 

dI Permutes. 

No n'hi ha. 

el Arrendaments. 

Les operacions d'arrendament es classifiquen en arrendaments financers i 
arrendaments operatius. Els primers, en el cas d'existir, es comptabilitzarien a I'actiu 
segons la naturalesa de I'element amb la contrapartida corresponent en forma de 
passiu financer, aquest es valoraria al menor valor entre el valor raonable de I'actiu 
arrendat i el valor actual deis pagaments a I'inici del contracte. La política 
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d'amortització d'aquests actius fora similar a I'aplicada a les immobilit aci=Hf=e.u;·2.!I~s 
o intangibles própies. j 
En el cas d'arrendaments operatius les despeses derivades del ' acords de 
I'arrendament es registren com a despesa de I'exercici en el que s me en en el 
compte de pérdues i guanys. 

La Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fa , part 
vinculada a la Fundació a través de la Universitat Pompeu Fabra, é rendadora 
mitjan~ant el conveni de col·laboració signat entre les parts en data 1 de gener de 
2009, deis espais i instal·lacions que la Fundació ocupa i que es troben situats al carrer 
Balmes 132, cantonada Rosselló 223-225 de Barcelona. A la Nota 19 s'amplia aquesta 
informació. 

Puntualment en el decurs de I'exercici, la Fundació ha gaudit de la cessió d'ús gratu'ita 
mitjan~ant convenis signats amb la Fundació Caixa Catalunya d'espais situats a I'edifici 
"La Pedrera" del Passeig de Gracia núm. 92 de Barcelona. En aquests espais la 
Fundació ha realitzat les activitats previstes, entre d'altres, les referides a la Nota 1 de 
la present memória. A la Nota 13 s'amplia aquesta informació. 

f) Instruments financers 

Els instruments financers són contractes que donen Iloc a un actiu financer a una 
persona jurídica i a un passiu financer o a un instrument de patrimoni a una altre 
persona jurídica . 

La valoració deis actius i passius financers es regeix per alió establert a les normes 9a i 
lOa de les normes de registre i valoració per a les entitats de dimensió mitjana i de 
dimensió redu'ida, del Pla de comptabilitat de fundacions i associacions subjectes a la 
legisla ció de la Generalitat de Catalunya. 

Actius financers 

Els actius financers es reconeixen en el Balan~ quan I'entitat es converteix en una part 
obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 

Els actius financers de la Fundació Privada Institut d' Arquitectura de Barcelona, a 
efectes de la seva valoració, es classifiquen en la categoria d'actius financers a cost 
amortitzat i actius financers a costo 

Els actius financers inclosos en la categoria d'actius financers a cost amortitzat es 
valoren inicialment pel valor raonable de la contraprestació lIiurada més els costos de 
transacció que els sigui n directament atribu·ibles. 
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Els crédits per operacions comercials amb venciment no superior a un a y i qlle no 
tinguin un tipus d'interés contractua l, així com els avan~aments i crédits al erso l1fa l, es 
valoren pel seu valor nominal quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no 
sigui significatiu. 

Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valor 
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de p ' 
guanys. 

No obstant aixó, els crédits amb venciment no superior a un any que s'han valorat 
inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per aq uest import, lIevat que 
s'hagin deteriorat. 

Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com 
una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de perdues i guanys. 

Al tancament de I'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessaries per 
I'existéncia d'evidéncia objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és 
recuperable. 

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

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han 
registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pérdues i 
guanys. La reversió té ellímit del valor en lIibres de I'actiu financer 

Passius financers 

Els passius financers es reconeixen en el Balan~ quan l'Entitat es converteix en una part 
obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 

Els passius financers de la Fundació Privada Institut d' Arquitectura de Barcelona, a 
efectes de la seva valoració, es classifiquen en la categoria de passius financers a cost 
amortitzat i es valoren inicialment pel seu valor de cost que és el valor raonable de la 
contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els sigui n directament 
atribu·ibles. 

Els débits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tinguin un tipus d'interés contractual, es valoren pel seu valor nominal quan I'efecte de 
no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 
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Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria e 
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el com 
guanys. 

No obstant aixó, els debits amb venciment no superior a un any q e 
inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per I'import s .... ,¿;·...-

Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com 
una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de perdues i guanys. 

La classificació entre el curt i Ilarg termini es realitza tenint en compte el termini 
previst pel venciment del deute. Es considera deute a lIarg termini aquella que té 
venciment superior a un any. 

gl Existimcies. 

No n'hi ha. 

hllmpostos sobre beneficis. 

La Fundació está acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal 
d'entitats sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals al mecenatge. 

Segons aquest regim la Fundació Privada Institut d' Arquitectura de Barcelona gaudeix 
de I' exempció de l'lmpost sobre Beneficis pels resultats obtinguts durant I'exercici 
derivats de les activitats que constitueixen el seu objecte social, així com pels 
increments patrimonials derivats tant d'adquisicions com de transaccions a títol 
lucratiu, sempre i quan uns i altres s'obtinguin en compliment del seu objecte o 
finalitat específica. 

illngressos i despeses. 

Els ingressos i despeses es reflecteixen en el Compte de Resultats d'acord amb les 
normes de registre i valoració de la normativa vigent, exposada a la Nota 2.b. Així 
mateix, es distingeixen en ingressos i despeses d'explotació i financers. 

JI Provisions i contingimcies. 

L'entitat no té passius que resultin indeterminats respecte del seu import o de la data 
en que es cancel ·laran. 

En cas d'haver-n'hi, les provisions es valorarien pel valor actual de la millor estimació 
possible de I'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer I'obligació. Si la 
provisió tingués venciment inferior o igual a un any, i I'efecte financer no fos 
significatiu, no caldria fer cap tipus de descompte. 
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Tampoc es té coneixement de cap contingencia que hagi de ser info mad 
Memoria. 

k) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 

L' Entitat no té elements patrimonials de naturalesa mediambiental a 31 e dese 
del 2009, per la qual cosa no és necessari incloure les norme de oració 
corresponents. 

1) Prestacions al personal. 

La Fundació no té compromisos per a pensions ni altres obligacions posteriors a la 
jubilació. 

m) Subvencions, donacions i lIegats. 

En aquesta partida es recullen les subvencions oficials a les activitats rebudes 
d'entitats públiques, i les donacions i convenis rebuts i signats amb entitats públiques i 
privades. 

Les subvencions, donacions i lIegats es reconeixen segons el ca racter amb que han 
estat concedides: 

No reintegrables 
Sempre que existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció, 
dona ció o lIegat a favor de I'entitat, s'hagin complert les condicions establertes 
per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la 
subvenció, donació i lIegat. 
Es registren inicialment, amb caracter general, com a ingressos directament 
imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de perdues i guanys en 
funció de la finalitat per a la qual han estat concedides. 

Reintegrables 
Quan no compleixin la definició de no reintegrables. 
Es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i lIegats de caracter no 
reintegrables s'ha efectuat atenent a la seva finalitat: 

Subvencions. donacions i lIegats a I'explotació 
S'imputen com a ingressos de I'exercici en que es concedeixen . 

Subvencions, donacions i lIegats de capital 
S'imputen com a ingressos de I'exercici en proporció a la dotació a 
I'amortització efectuada en aquest període per als béns adquirits amb 
aquestes. 
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Subvencions donacions i lIe ats rebuts er finan ar des eses s 

nI Transaccions entre parts vlnculades. 

Amb caracter general, les operacions entre entitats vinculades es comptabilitzen en el 
moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza conforme amb 
el previst en les corresponents normes. 

5.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

El quadre d'immobilitzacions materials presenta la següent composició i moviments a 31 
de desembre de 2009: 

[sb1: de mOYlm.nts d.1 -.. Equlps procts 
Immo~IItJ:.t m-ur1.1 Insu .... dons Irdormlldó Total 

Al Import (brut) a l'I" k:l de 1'II!X@rcici 2009 0,00 0.00 0.00 

( +) En tr~de$ 7.599,28 6.460,03 14.059,31 
j.) 50ftides I babees 0,00 0,00 0,00 

B) lmport (bru t ) al taOCilment de l'exerelc:12009 7.599,28 6.460,03 14.059,31 

el Amortitlllc1ó .cumulada a ¡'¡nic] de l'e~ercicl2009 0,00 0.00 0,00 

( + ) DotaclOI\$ 1 lugments -256,09 -¡.003,66 -1.259,75 
j.) Reducckms per baiKes, 50ftides I tr.nsferencies 0,00 0.00 0,00 

O) Amortiuilcló acumulad. a l tancamen! de I'exerdcl 2009 ·256,09 -1.003,66 -1.259,75 

IMPORTNfT 7.3.0,19 SAS6,n 12.' ..... 

Les altes registrades en I'exercici 2009 es corresponen a diversos equips per al 
processament de la informació, així com a d'altres instaHacions que la Fundació ha 
adquirit per a la realització de la seva activitat. De la totalitat de I'import registrat, 
13.061,31 euros han estat adquirits a l'IDEe (part vinculada a la Fundació a través de la 
Universitat Pompeu Fabra). A la Nota 19 s'amplia aquesta informació. 

L' amortització de I'immobilitzat material, es calcula sistematicament pel metode lineal en 
funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu 
funcionament i ús. 

El detall de la vida útil estimada per a cada grup d'elements de I' immobilitzat material és 
la detallada a la Nota 4. 
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Dins de I'immobilitzat material no figura cap element que no estigui at cte Irectament a 
I'explotació. 

Durant I'exercici no s'han reconegut ni revertit correccions valorative 
significatives per a cap immobilitzat material. 

No s'han capitalitzat despeses financeres, per no haver-ho requ it inversions ~ \ 
realitzades, ja que en cap ocasió el període de posada en marxa de s actius adquirits l,/ 
superaven els 12 mesos. 

L'Entitat no té inversions en immobilitzat material situades fora del territori de Catalunya. 

L'Entitat no té compromisos ferms de compra ni de venda d'elements d'immobilitzat 
material. 

Dins I'immobilitzat material no hi ha elements que estiguin totalment amortitzats. 

6.- INVERSIONS IMMOBILlARIES 

La Fundació no té inversions immobiliaries. 

7.- B~NS DEL PATRIMONI CULTURAL 

L'Entitat no té inversions en béns del patrimoni cultural. 

8.- IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

Les immobilitzacions intangibles presenten el següent moviment per a I'exercici 2009: 
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Estat de movlments del 
Immobilltr:at Intanllble 

Al Import (brut ) a "¡nid de ,'exercici 2009 

(+) Entfades 
( - ) Sortides i baixes 

8) Import (brut) al tancament de ,'exercici 2009 

el Amortitzilció acumulada a I'inid de ,'e)(ercici 2009 

(+ ) Ootadons i augments 
( - ) Reduccions per baixes, sortides i transferencies 

D) Amortitzilci6 acumulada al tancamen! de l'eKercicl 2009 

IMPORTNET 

I 

Aplkadons Á..... D 
informiltlques / . otJl 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

48.673,60 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

48.673,60 

Les altes registrades durant I'exercici 2009 corresponen 
desenvolupament de la web de la Fundació Privada Institut 

a la creació i 
d'Arquitectura de 

Barcelona. Aquest immobilitzat ha estat finan~at mitjan~ant part de la subvenció 
rebuda de la de la Generalitat de Catalunya en data 21 de desembre de 2009. És per 
aquest motiu que aquesta part de la subvenció s'ha registrat al balan~ dins I'epígraf de 
"Subvencions oficials de capital" en el Patrimoni Net. A la Nota 13 s'amplia aquesta 
informació, 

El metode d'amortització i la vida útil estimada de I' immobilitzat intangible registrat 
s'indica en la Nota 4, En I'exercici 2009, no s' ha dotat cap import en concepte 
d'amortització de I'immobilitzat intangible degut a que els treballs realitzats sobre la 
pagina web s'han dut a terme fins a finals de I'exercici 2009, moment en el qual la 
pagina web es trobava totalment operativa , 

L' Entitat no té inversions en immobilitzat intangible situad es fora del t erritori de 
Catalunya. 

Dins de I'immobilitzat intangible no figura cap element que no estigui afecte 
directament a I'explotació, 

Durant I'exercici no s' ha produ'it cap correcció valorativa per deteriorament, ni tampoc 
existeixen béns cedits en ús gratu'itament a l' Entitat. 

L'Entitat no té compromisos ferm s de compra ni de venda d'elements d'immobilitzat 
intangible. 

Al balan~ a 31 de desembre de 2009 no figura cap element amb vida útil indefinida, 

Dins I'immobilitzat intangible no hi ha elements que estiguin totalment amortitzats. 
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9.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

9.1.- Arrendaments financers 

No existeixen en la Fundació. 

9.2.- Arrendaments operatius 

La Fundació, en concepte de lIoguer deis espais, suministres, despeses co itaries i de 
manteniment (lIum, teléfon, correu, etc) situats al carrer Balmes 132, onada Rosselló 
223-225 de Barcelona, ha reconegut com a despesa de I'exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 20091' import de 28.101,73 euros. 

10.- ACTIUS FINANCERS 

Les classes i categories deis actius financers a 31 de desembre de 2009 són els 
següents: 

Actius finoncers o lIorg termini: 

No hi ha actius financers a lIarg termin i a 31 de desembre de 2009. 

Actius finoncers o curt termini: 

Actlus Flnancers a Curt Tennlnl 

CrWlts/Derfv¡¡ts! Altre 
Instruments de Yalors representiltlu$ • patrlmonl de deute 

Ciiltelorles 2.009 2.009 2.009 

Acti us fi nancers a cost amortitzat 
- Partides a co brar 383 .991,98 

Total 0,00 0,00 383.991,98 

El detall deis actius financers registrats és el següent: 

Actius flnancers a curt termlnl 2.009 

Genera litat de Catalunya - Dpt. Política Territorial ¡ Obres públlques 173.991,10 
Dlputació de Barcelona 45.000,00 
Ajuntament de Barcelona (1 ) 165.000,00 

Altres credits amb Administracions Públlques 0,88 

Total 383.991,98 

'" De la totalitat de I'import registrat per 165.000,00 euros, la quantitat de 15.000,00 
euros pertanyen a I'aportació als Fons Dotacionals de la Fundació Privada Institut 
d' Arquitectura de Barcelona, segons recull I'acord del Patronat de data 20 d'abril de 
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2009 i segons s'estipula al conveni de col-laboració signat entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació en data 16 de desembre de 2009. 

La resta deis imports registrats són els deutes pendents de cobr 
subvencions i convenis rebuts deis referits deutors a la data de tancame t de I'e er 

Els moviments registrats en I'exercici als comptes de "Usuaris, patrocinad 
deutors" ha estat el següent: 

Exerdcl2009 Saldo Inlcl.1 AUlments Dlsmlnuclons o final 

Usuaris, patrocinadors i deutors 0,00 650.591,98 266.600,00 383.991,98 
0,00 650.591,98 266.600,00 383.991,98 

De I'import pendent de cobrament a 31 de desembre del 2009 han estat cobrats 
210.000,00 euros en els primers mesos de I'exercici 2010. 

11.- PASSIUS FINANCERS 

Les classes i categories deis passius financers a 31 de desembre de 2009 són els 
següents: 

Possius finoncers o lIorg termini: 

No hi ha passius financers a IIarg termini a 31 de desembre de 2009. 

Possius finoncers o curt termini: 

Passius Flnancers a Curt Termlnl 

Deutes amb entftats abUsadons I altres Derlvats/Altres 

de cr&dlt ... alon nelodabll!S 

catqOfles 2.009 2.009 2.009 

Passius flnancers a cost 
- Debits I partides a pagar 171.118,91 129.222,71 

Total 171.118,91 0,00 129.222,71 

El detall deis passius financers registrats és el següent: 

Passlus financers a curt termlnl 2.009 

Oeutes amb entitats de crI?dit 171.118,91 

Creditors per prestació de serveis 61.919,43 

Administracions públiques creditores 18.S34,43 

Personal (remuneracions pendents de pagament ) 48.768,85 

Total 300.341,62 
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La informació més relleva nt deis imports registrats és la següent: 

Els deutes amb Entitats de cred it es composa de I'import pendent de pagament del 
compte de credit contractat amb Caixa de Catalunya en data 25 e novembre del 
2009. El seu límit és de 175.000,00 euros. Aquesta polissa es' garantida amb 
I'endossament de la subvenció rebuda de la Generalitat de a d'import 
173 .991,10 euros i que es troba pendent de cobrament. 

12.- FONS PROPIS. 

I 
El detall de les partides que composen els fons propis de la Fundac' 
de 2009 és el següent: 

Fans Excedent 

Estat de moviments de fons propls dotaclonals de 

I'exerclcl 

Sa ldo a l'inici exercic i 2009 60.000,00 0,00 

(+) Aportacions als fans dotacionals 20.000,00 

(+) Aportacions als fens dotacionals pendents de 
desemborsament -5.000,00 

(+/-) Distribució resultats exercici anterior 

(+/-) Resultat exercici 2009 21.901,87 

IMPORTNET 75.000,00 21.901,87 

Total 

Fans 
Propls 

60.000,00 

15.000,00 

21.901,87 

96.901,87 

En data 24 de desembre del 2008, es constituí la Fundació Privada Institut 
d' Arq uitectura de Barcelona per voluntat de la Fundació Caixa Catalunya, el Col·legi 
d' Arquitectes de Catalunya i la Universitat Pol itecnica de Catalunya, fent la subscripció 
i aportació deis Fons Dotacionals inicials de la Fundació per import de 60.000,00 euros. 
En aquest mateix acte, es convidava forma lment a la Generalitat de Catalunya, 
l' Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca a formar part del Patronat 
de la Fundació. 

En aquest punt, cal fer menció expressa a que I'activitat de la Fundació no es va iniciar 
fins a 1 de gener de 2009, essent la Constitució de la Fundació I'única transacció 
realitzada en I'exercici 2008. 

En data 20 d'abril del 2009, s'integren dins del Patronat de la Fundació l' Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci de la Zona Franca. 
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Tal i com s'ha mostrat a la Nota 10 anterio r, l' Ajuntament de Barcelona va fer una 
aportació als Fons Dotacionals de la Fundació per import de 15.000,0 euros. Aquest 
import va ser desemborsat per la seva totalitat en data 24 de febre 2010. Per la 
seva part, el Consorci de la Zona Franca va fer una aportació als Fon Dotaciona 
Fundació per import de 5.000,00 euros. Aquest import es troba pen ent de c 
per part de la Fundació a la data de formulació deis presents compt s anua 

El Consorci de la Zona Franca, en data 9 de setembre de 2009, es va o 
I'a portació d'una subvenció a I'explotació per import de 95.000,00 e 
s'ha rebut cap notifica ció sobre I'aportació o pagament d'aquest import, motiu pel 
qual no consta registrat en els estats financers de la Fundació. 

En data 14 de desembre de 2009, el Patronat de la Fundació va fer la invitació formal a 
la Universitat Pompeu Fabra per a formar part d'aquest. 

En data 18 de mar~ de 2010, es va rebre la comunicació d' acceptació a integrar-se al 
Patronat de la Fundació de la Universitat Pompeu Fabra. 

13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

El detall de les subvencions i convenis de coHaboració oficials a les activitats rebuts al 
lIarg de I'exercici 2009 és el següent: 

Entltat 2.009 
Generalitat de Catalunva - Opto Política Territorial (1) 173.991,1 

Di¡Jutació de Barcelona 4S.000,OC 

Ajuntament de Barcelona lS0.000,OC 

Total 368.991,10 

111 

La Fundació va destinar I'import de 48.673,60 euros per a la creació 
desenvolupament de la pagina web, raó per la qual a 31 de desembre del 2009 aquest 
import s'ha registrat al Patrimoni Net dins I'epígraf "Subvencions oficials de capita l". 
Aquest import s'imputara com a ingrés de I'exercici en la mateixa proporció de la dotació 
a I'amortització deis béns adquirits. 

La resta deis imports registrats han servit per a dur a terme part de les activitats que 
ha realitzat i desenvolupat la Fundació durant I'exercici 2009 i per tant han estat 
imputats com a resultats de I'exercici. 

El detall deis conven is de coHaboració i convenis de cessió d'ús destinats a les 
activitats rebuts alllarg de I'exercici 2009 és elsegüent: 
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Entltat 2.009 
Conveni de cessió d'ús d'espais Obra Socia l Caixa Catalunya (2) 39.208,OC 

Conveni de coHaboració Obra Social Caixa Catalunya 41.600,OC 

Conveni de col·laboració Fu ndació Caixa Catalunya 22S.000,OC 
Total 305.808,00 

(2) 

La Fundació ha gaudit de la cessió d' ús gratuita de diversos 
Pedrera" del Pa sse ig de Gracia, 92, per al desenvolupament 
(celebració de conferencies, seminaris i reunions) en el decurs e I'e ¡ 
valoració que s' ha fet d'aquestes cessions d'ús segons els preus r, flectits e els ~ ) 
contractes signats entre les parts, ha estat registrada dins del com te de p ' aues i I 
guanys de la Fundació com a ingrés d'explotació i com a despesa de I oguer Is espais. 

La resta deis imports registrats han servit per a dur a terme part es activitats que 
ha realitzat i desenvolupat la Fundació durant I'exercici 2009 i per tant han estat 
imputats com a resultats de I'exercici. 

14.- SITUACIÓ FISCAL. 

Impost sobre Beneficis 

La Fundació s'acull a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de regim fiscal de les entitats 
sense anim de lucre i d'incentius fiscals al mecenatge. En aplicació del que esta bleix 
I"esmentada lIei, la Fundació no t ri buta per l' lmpost de Societats. A més, no realitza 
altres activitats no incloses en la seva finalitat fundacional. 
Durant I'any 2009 no se Ii ha efectuat ca p retenció a compte, per la qual cosa, a la 
Fundació no Ii caldra sol·licitar cap devolució en presentar la declara ció-liquidació de 
l' lmpost s/ Societats '09. 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l' lmpost sobre 
Societats de I'exercici 2009, així com la seva liquidació són la següent: 

COMPTE DE PERDUES I GUANYS 
INGRESSOS I DESPESES DIRECTAMENI 

IMPUTATSAL PATRIMONI NET 
Exerckl 2009 

AUlments Dlsmlnuclons AUlments Dlsmlnuclons 

Resultat comptable de I'exercici 21.901,87 0,00 0,00 0 ,00 

Impo:;t de Societats 0.00 0,00 0,00 0,00 

Diferencies permanents 21.901,87 0,00 0,00 0,00 

Diferencies temporaries 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rendiments exempts en base Uei 49/2002 21.901,87 0,00 0,00 0,00 

BASE IMPOSABLE (Resultat ASCilI) 0,00 0,00 0,00 0,<>< 
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D'acord amb la legisla ció vigent, les declaracions d' impost os no poden considerar-se 
def initives fins que hagin estat objecte d'inspecció per les autoritats fisca ls o hagin 
sobrepassat un termini de prescripció de quatre anys. 

La Direcció de la Fundació est ima que no existeixen contingen es 
significatius que poguessin derivar-se de la revisió deis anys no pres 

d' impostos 
uin 

afectar aquests Comptes Anuals en el seu conjunto 

15.- INGRESSOS I DESPESES. 

15.1.- Import de les des peses de I'organ de govern de la Fundació. 

No s' han produ"it aquest tipus de despeses en I' exercici 2009. 

15.2.- Ajuts monetaris. 

No s'han produ"it aquest t ipus de des peses en I'exe rcici 2009. 

15.3.- Aprovisionaments. 

Sense anotacions en aquest a part ida. 

15.4.- Despeses de personal. 

El detall de I'exercici 2009 de les despeses de personal, es composa de les següents 
partides: 

Desalpcló 2.009 

Sous, salaris i assimilats 150.828,72 

Seguretat Socia l a ca rrec de I'empresa 31.444,49 

Indemnitzacions 35.490,00 

Altres despeses socials 45,00 

Despeses de personal 217.808,21 

15.5.- Variació de les provisions per operacions de les activitats. 

Sense anotacions en aquesta partida. 
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15.6.- Ingressos per a activitats. 

Els ingressos de la Fundació per les activitats durant I'exercici 2009 corresponen 
íntegrament a les subvencions a les activitats i convenis. El detall és el següent: 

Ingressos per les actlvltats 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

Subvencions oficials a les activitats 

Total 

15.7.- Altra informació. 

2.009 

Les transaccions realitzades en moneda diferent de I'euro no han supos 
ni s'han produ"it diferencies de canvi per aquest motiu en I'exercici. 

No s'han produ"it altres resultats significatius a part d'aquells als que ja ens hem referit 
amb anterioritat. 

16.- PROVISION5 I CONTING~NCIES 

A 31 de desembre del 2009 la Fundació no li ha calgut realitzar cap provisió a IIarg 
termini. 

17.- APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS 
ESTATUTARIES. 

D'INGRESSOS A FINALlTATS 

Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional, es troben inclosos dins de 
l' Actiu del Balan~ de Situació. 

En I'exercici 2009, s'ha acomplert amb I'article 333-2. de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, 
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que 
estableix que les fundacions han d'aplicar almenys el 70% de les rendes i deIs altres 
ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La 
resta s' ha d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats o a I'increment deIs fons 
propis de la fundació. 

Despeses [)espeses Import destlnat In ¡· ••• rdeJ 
tngr4istotlll patrlmonl.1ls I Pendent de An, 

Fundadó acttvltat Dlfer'nc.lll A.plIClf 70% Fundaclonals dutln.r 
Exerclcl 200. _"'Ia 

200. 626.130,37 32,56 626.097,81 438,268,47 604.195,94 604.195,94 0,00 
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A més s' informa que les despeses derivades del funcionament del Patronat i deis seus 
órgans delegats no han estat superiors al 15% deis ingressos nets de I'exercici. 

18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT. 

La Direcció de la Fundació, no té coneixement de que s'hagi produ'lt cap fet significatiu 
amb posterioritat a la data de tancament de I'exercici 2009 que pogués af ctar els 
estats financers tancats en aquesta data. 

19.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Les entitats vinculades a la Fundació són: 
Obra Social Caixa Catalunya com a part vinculada a Fundació Caixa Catalunya 
Fundacional 
Fundació Caixa Catalunya com a Patró Fundacional 
Ajuntament de Barcelona com a Patró de la Fundació 
IDEC com a part vinculada a Universitat Pompeu Fabra, Patró de la Fundació 
Caixa Catalunya AGS com a societat vinculada a Fundació Caixa Catalunya 

Les principals transaccions amb parts vinculades realitzades en I'exercici 2009 per la 
Fundació han estat : 

Finanr;:ament 
La Fundació ha rebut els següents fons de parts vinculades: 

Part vinculada 2.009 

Obra Social Caixa Catatunya . Convenís 80.808,00 

Fundació Caixa Ca talunya - Convenis 225.000,00 

Ajuntament de Barcelona - $ubvenció 150.000,00 

Total 455.808,00 

Els saldos deutors per aquests conceptes a 31 de desembre del 2009 són : 

Put vinculada 2.009 

Obra Social Caixa Catalunya - Convenis 0,00 

Fundació Caixa Catalunya - Convenís 0,00 

Ajunta ment de Barcelona - $ubvenció 150.000,00 

Total 150.000,00 

Recepció de serveis 
La Fundació ha realitzat les següents transaccions de recepció de serveis amb parts 
vinculades en I'exercici 2009: 
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Part vlnculadil 2.009 

Obra Social Caixa Catalunya -l1oguers 39.208.00 

IDEC - Pompeu Fabra -l1oguers i altres 41.163,04 

Caixa CataJunya AGS 5.139,95 

Totill 85.510,99 

Els saldos creditors per aquests conceptes a 31 de desembre del 2 09 són: 

Part vlnculadil 

Obra Social Caixa Catalunya - l10guers 

IDEC - Pompeu Fabra - lIoguers I altres 

Caixa Catalunya AGS 

otal fJ 
La retribucions i remuneracions total deis membres del Conse ll de Direcció Academica 
han estat de 86.623,20 euros en I'exercici 2009. Aquest import inclou aquelles 
remuneracions per a I'exercici de les seves activitats professionals d'alguns membres 
del Consell de Direcció Academica, segons mostra el següent detall: 

Concepte 2.009 

Presta ció de serveis d'assessoria 75.823,20 

Retribucions per assisténcia a reunions Cansell Direcció Académica 10.800,00 

Total 86.623,20 

Els membres del Consell Assessor han rebut retribucions i remuneracions per import 
de 1.800,00 euros. 

20.- INFORMACIÓ SOBRE El MEOI AMBIENT. 

En els elements utilitzats per la Fundació no s'ha aplicat cap sistema o metode 
destinat a la minoració de I'impacte medi ambiental, diferents deis que poguessin 
portar ja incorporats pel fabricant, no havent, per tant, efectuat ca p inversió o generat 
despesa alguna relacionada amb aquesta materia . 

21.- Al TRA INFORMACIÓ. 

21.1.- Personal mlg de la Fundació per categorie5 i sexes. 

Les dades referents al personal mig de I'exercici així com el personal a tanca ment de 
I'exercici distribu"lt per categories i sexes és el següent: 
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Plantilla mltJa de I'exerclcl 2009 

Categories Homes Dones Totol 

Direcció 2 2 

Administració 1 

o,~oA Tecnics 0,50 

TOTAL 2,50 1,00 3,50 J ;1 
Plantilla a 31 de desembre del 2009 2009 
Categories Homes Dones Totol / 

Direcció 2 2 ~ 
Administració 1 1 

Tecnics 1 1 

TOTAL 3 1 4 

21.2.- Informacló sobre retribucions i prestacions a membres del Patronato 

No s'han concedit acomptes al conjunt deis membres del Patronato 

El personal que desenvolupa tasques de direcció, ha meritat una retribució económica 
de 147.751,95 euros bruts per aquestes activitats en el marc de les seves relacions 
contractuals. 

21.3.- Garanties compromeses amb tercers i d'altres passius contingents. 

Al tancament de I'exercici 2009, no es troben formalitzades garanties amb terce rs i 
d'a ltres passi us contingents. 

21.4.- Membres del Patronat a 31 de desembre de 2009. 

Els membres que composen el Patronat a data 31 de desem bre de 2009 són: 

President del Patronat: Sr. Narcís Serra i Serra(Fundació Caixa Catalunya) 
Vicepresident: Sr. Jordi Ludevid i Anglada 
Vicepresident: Sr. Antoni Giró i Roca (Universitat Politécnica de Catalunya) 
Vocal : Sr. Adolf Todó i Rovira 
Vocal : Sr. Miquel Perdiguer i Andrés 
Vocal: Sr. Ramon García - Bragado (Ajuntament de Barcelona) 
Vocal: Sr. Joan Clos i Matheu (Consorci de la Zona Franca) 
Secretari del Patronat: Sr. Ramon Maria LLevadot i Roig 
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Tal i com s'ha comentat amb anterioritat, el 18 de mar~ del 2010 es va rebre comunicació 
de I'acceptació d'adhesió al Patronat de la Fundació de la Universitat Pompeu Fabra, qui 
va proposar al Sr. Josep Joan Moreso Mateos com a representant al Patronato 

21.5.- Honoraris d'auditoria. 

Els honoraris que s'han satisfet als auditors deis comptes anuals de I'exercici tancat al 31 
de desembre de 2009 de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona són de 
1.900,00 euros (IVA no inc.). 

22.- ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES. 

l'exercici 2009 ha estat el de el inici de les seves activitats, per la qual cosa aplica les noves 
normes comptables des de la seva constitució. 

\11 
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