
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D' ARQUITECTURA DE BARCELONA 

ACTIU 

ACTIU NO CORRENT 
Immobilitzat intangible 

Aplicacions informatiques 
Immobilitzat material 

Mobiliari 
Instal-lacions técniques i altre immobilitzat material 
Equips per a processament d' informació 
Immobilitzat en curs i acomptes 

Total actiu no corrent 

ACTlU CORRENT 
Usuaris, patrocínadors í deutors de les 
actívítats í altres comptes a cobrar 

Deutors i altres parts vinculades 
Allres crédits amb les Adminislracions Públiques 

Períodífícacíons a curt termíni 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 

Tresoreria 
Total actiu corrent 

TOTAL ACTIU 

BALANC DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2011 
(Euros) 

Notes de la 
Memoria 31.12.11 31.12.10 PASSIU 

PATRIMONI NET 
Nota 5 20.484,62 37.325,26 FONS PROPIS-

20.484,62 37.325,26 Fons Dotacional 
Nota 6 188.417,16 189.848,51 Fons Dotacional 

99.035,66 107.380,21 Fons Dolacional pendent de desemborsar 
10.877,88 6.963,23 Excedents d' exercicis anteriors 
78.150,77 46.848,77 Déficit de l' exercici 

352,85 28.656,30 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGA TS REBUTS-
208.901.78 227.173,77 Subvencions, donacions i lIegats rebuls 

Total patrimoni net 

PASSIU CORRENT 
Deutes a curt termíní 

Nota 8 576,00 198.818,97 Deutes amb entítats de crédil 
- 198.242,97 Credítors per actívítats í altres comptes a pagar 

Nota 11.1 576,00 576,00 Creditors varis 
Nota 12.2 24.727,50 26.075,00 Personal (remuneracions pendents de pagament) 

12.389,33 368,20 Altres deutes amb les Administracions Públiques 
12,389.33 368,20 Periodificacions a curt termini 
37.692,83 225.262,17 Total passiu corrent 

246.594,61 452.435,94 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

Notes de la 
Memoria 

Nota 9.1 

Nota 9.2 

Nota 10 

Nota 11 .1 
Nota 12.2 

Les Notes 1 a 16 descrites a la Memória abreujada adjunta formen part integran! del balany de situació abreujat a 31 de desembre de 2011 . 

¡} 

31.12.11 31.12.10 

(337.166,43) (37.856,96) 
175.000,00 75.000,00 
180.000,00 80.000,00 :; 

(5.000,00) (5.000,00) 
(112.856,96) 21.901,87 
(399.309,47 ) (134.758,83) 

16.218,04 32.445,82 
16.218.04 32.445.82 

(320.948,391 (5.411 ,14) 

- 122.493,82 
- 122.493,82 

523.433,00 301.578,26 
483.958,20 241.621,35 !: 

3.515,38 12.684,44 
35.959,42 47.272,47 
44.110,00 33.775,00 

567.543.00 457.847.08 
246.594,61 452.435,94 
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FUNDACIÓ PRIVADA 
INSTITUT D' ARQUITECTURA DE BARCELONA 

COMPTE DE PERDUES I GUANYS ABREUJAT DE L'EXERCICI 2011 
(Euros) 

Notes de la 
Memoria 

Ingressos per les activitats Nota 12.1 
Prestacions de serveis 
Ingressos de promocions, patrocinadors i coLlaboracions 
Subvencions oficials a les activitats 
Reintegrament de subvencions, donacions i lIegats rebuts 

AJuts concedits i altres des peses Nota 122 
Ajuts concedits 

Despeses de personal Nota 123 
Sous, salaris i assimilats 
Cárregues socials 

Altres des peses d'explotació 
Serveis exteriors 

Arrendaments i cánon s 
Reparacions i conservació 
Serveis professionals independents 
Serveis bancaris 
Publicitat, propaganda i relacions publiques 
Altres serveis 

Amortització de I'immobilitzat Notes 5 i 6 

Subvencions, donacions i lIegats traspassats al resultat Nota 9 2 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

Ingressos financers 
Despesses financeres 

RESULTAT FINANCER 
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS 
Impostos sobre beneficis Nota 11 .2 
RESULTAT DE L'EXERCICI (DEFICIT) 

Les Notes 1 a 16 descrites a la Memória abreujada adjunta formen part integrant 
del compte de pérdues i guanys abreujat corresponent a I'exercici 2011 , 

Exercicl Exerclcl 
2011 2010 

1.109.577,57 814.292,93 
397.997,57 228.560,90 
361.580,00 258,156,00 
350.000,00 350,600,00 

(23023,97) 

(96.127,50) (61.075,00) 
(96.127,50) (61075,00) 

(322.279,43 ) (186.542,15) 
(253 ,660,24) (149719,11 ) 

(68 .619,19) (36,823,04) 

(1.033.524,43) (679.404,80) 
(1 033.524,43) (679.404,80) 

(242 283,78) (106.484,92) 
(15 .184,36) (18.061,97) 

(238,143,34) (212898,79) 
(3962,89) (4,091,81 ) 

(37.457,63) (80.707,07) 
(496.492,43) (257,160,24) 

(66.519,43) (28.850,84) 

16.227,78 16.227,78 

(392.645,44) (125.352,08 

3,09 3,78 
(6.667,12) (9.410,53) 

(6.664,03) (9.406,75) 
(399.309,47 ) (134.758,83) 

- . 
(399.309,47) (134.758,83) 





SALDO INICIAL DE L'EXERCICI 2010 
Déficit de l' exercici 2010 
Allres variaclons del palrimonl nel 
SALDO INICIAL DE L'EXERCICI2011 
Déficil de l' exercici 2011 
Operacions de palrimoni net 

Augment de fans dotacional 
Allres varlaclons del palrlmonl nel 
SALDO FINAL DE L'EXERCICI2011 

FUNDACIÓ PRIVADA 
INSTITUT D' ARQUITECTURA DE BARCELONA 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT 

DE L'EXERCICI2011 
(Euros) 

Excedents 
exercicls 

Fans social anteriors 

75.000,00 

- 21.901,87 
75.000,00 21 .901 ,87 . 

100.000.00 -
(134.758.83) 

75.00U.00 (Í1Z.555.95) 

Excedent 
I(Oéflclt) 

de l' exerclcl 

21.901,87 
(134.758,83) 
(21.901,87) 

(134.758,83) 
(399.309,47) 

. 
134.758.83 

(399.309.47 

Les Notes 1 a 16 descrites a la Memoria abreujada adjunta formen par! integran! 
de I'estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a I'exercici 2011 . 

Jo: 

!) 

Subvenclons, 
donaclons 

i Ilegal. TOTAL 

48.673,60 145.575,47 
- (134.758,83) 

(16.227,78) (16.227.78) 
32.445,82 (5.411,14) 
- (399.309,47) 

100.000,00 
(16.227,78) (16.227.78) 
15.218,04 (320.948.39) 
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Fundació Privada Institut 
d' Arquitectura de Barcelona 

Memoria abreujada corresponent a 
l' exercici anual acabat el 
31 de desembre de 2011 

1. Activitat de la Fundació 

La Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona (en endavant la Fundació i/o BIArch) és una Fundació 
Privada, amb personalitat jurídica propia, subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya, constituIda 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. 

La Fundació té el seu domicili fiscal a "La Pedrera", Passeig de Gracia, 92 de Barcelona. Amb data 15 de juliol de 
2012 la Fundació ha traslladat les seves oficines al Carrer Provenga, 318, de Barcelona (vegeu Nota 16). 

La Fundació consta inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya en data 23 de juliol 
del 2009 amb I'expedient número 8452/2009 i classificada com a fundació benéfica de tipus docent i cultural. 

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

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

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

c) "Projectar internacionalment I'activitat, tenir preséncia 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, actuara en tot cas amb 
criteris d'imparcialitat i no discriminació. Ningú no podra imposar I'atribució deis beneficis de la Fundació a persones 
determinades" 

Des de la seva constitució i fins a la data actual, I'activitat de la Fundacio s'ha centrat en dur a terme activitats tant en 
I'ambit académic com activitats promocionals i publicitaries. 

El compliment de la voluntat fundacional correspon al Patronat. Durant I'exercici 2011 la Fundació ha acomplert la 
voluntat fundacional per a la qual va ser creada. 

Activitat de la Fundació en l' exercici 2011 i escenari de futur 

El període 2010-2011 va ser el de I'inici de I'activitat académica del BIArch a través de la primera edició del seu 
programa de postgrau -Master MBIArch-, que va finalitzar al juny de 2011. L'éxit de participació tant del col'lectiu 
docent com d'estudiants de tot el món va ser més que notable, aspecte que va quedar confirmat en l' éxit de 
participació en la segona edició convocada, realitzada entre setembre 2011 i finalitzada el passat mes de juny de 
2012. 



Durant el primer quadrimestre de 2011 es va treballar intensament en una important campanya internacional en 
premsa especialitzada i mitjans electronics amb I'objecte de refon;:ar la preséncia del BIArch en el circu'it de les 
millors escoles de postgrau d'arquitectura del món. Així mateix, en l' exercici 2011 es va iniciar un nou ambit de 
producció del BIArch, amb la posada en marxa del B/Arch Jouma/, la plataforma editorial desde la que es 
difonen les investigacions i contribucions desenvolupades pels professionals vinculats a l' Institut. 

Durant el 2011 es va continuar la série iniciada al exercici 2010 de les B/Arch Open Lectures obertes a la ciutat 
de Barcelona, contant amb la col'laboració d'arquitectes de notorietat internacional. 

Tenint en consideració la situació financera de la Fundació i davant l' abséncia de garanties relatives al 
manteniment d' aportacions economiques per part de les entitats que configuren el Patronat de la Fundació al 
ritme i quantia assolit en els anys anteriors, en reunió de Patronat celebrada el 16 de gener de 2012 es va 
acordar no convocar la tercera edició del Master MB/Arch i iniciar un any de transició i reflexió sobre l' ambit 
d'actuació futur de l' Institut (vegeu Nota 16). 

A la data actual i una vegada finalitzada la segona edició del Master MB/Arch al mes de juny de 2012, si bé la 
Direcció i el Patronat -davant els acords adoptats en la reunió esmentada anteriorment- esta treballant en 
I'analisi del nou marc d'activitat de la Institució a efectes d' assentar les bases necessaries per donar continu'itat 
al projecte, no es troba definit el marc d' activitat de la Fundació a futur. 

Així mateix, i tal i com es detalla a la Nota 9, al 31 de desembre de 2011 la Fundació presenta uns fons propis 
negatius per import de 337.166,43 euros, desequilibri patrimonial que no ha estat restablert a la data d' 
aprovació deis presents comptes anuals. Les entitats que conformen el Patronat de la Fundació en la mateixa 
reunió de Patronat celebrada amb data 26 de juliol de 2012 han acordat que es realitzaran les accions i 
aportacions necessaries per tal de liquidar la totalitat del deute originat a la data així com per restablir l' equilibri 
patrimonial de la Fundació d' acord als següents termes: 

Aportacions economiques al Fons Dotacional per part de les entitats que conformen el Patronat . 
Negociar amb I'IDEC per tal de que una part del deute es pugui satisfer mitjan<;:ant una dació de 
mobiliari i equips informatics, així com una reducció de I'import de la indemnització, i finalment la 
condonació de part deis lIoguers. 

Convenis de cO/'/aboració subscrits 

Els convenis de col'laboració subscrits per la Fundació durant I'exercici 2011, així com aquells subscrits amb 
anterioritat i vigents al 31 de desembre del 2011 son els següents: 

Conveni Euros 

Conveni de col'laboració Ajuntament de Barcelona 350.000,00 
Conveni de col'laboració Fundació Catalunya Caixa 225.000,00 
Conveni de col·laboració Catalunya Caixa - Obra Social 200.000,00 
Conveni de coHaboració Catalunya Caixa - Obra Social (cessió d' us) 36.580,00 
Conveni de coHaboració Institut d' Educació Continua (idEC) Variable 

Els drets i obligacions que se'n deriven envers la Fundació per la subscripció d' aquests convenis es detallen a 
les Notes 7, 12.1 i 13.1 de la memoria. 
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2. Bases de presentació deis comptes anuals abreujats 

2.1 Imatge fidel i mare normatiu d' informaeió finaneera aplicable a la 
Fundaeió 

Els comptes anuals abreujats adjunts s' han preparat a partir deis registres comptables de la Fundació i es 
presenten d' acord amb el marc normatiu d' informació financera aplicable a l' entitat, i d' acord als principis i 
criteris comptables en ells continguts, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i deis resultats de la Fundació durant I 'exercici 2011. 

Aquests comptes anuals abreujats es sotmetran a l' aprovació del Patronat i s' estima que seran aprovats 
sense cap modificació. Per altra banda, els comptes anuals abreujats de l' exercici 2010, que inicialment varen 
ser aprovats en la reunió de Patronat celebrada amb data 17 de juny de 2011, varen ser reformulats i aprovats 
en la reunió de Patronat celebrada el 23 de novembre de 2011 per tal de reflectir el restabliment de I'equilibri 
patrimonial mitjanc;ant l' aportació de 100.000 euros al Fons Dotacional (vegeu Nota 9). 

Al 31 de desembre de 2011, el marc normatiu d' informació financera aplicable a la Fundació és I'establert a: 

Llei 4/2008 de 24 d' abril, delllibre tercer del Codi civil de Catalunya, relativa a les Fundacions. 

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s' aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i 
Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 125/2010 de 14 de setembre que modifica parcialment i en alguns aspectes el Pla de Comptabilitat 
de Fundacions i Associacions (Decret/2008). 

La resta de normes d' obligat compliment emeses per !'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 
(ICAC). 

S'han aplicat totes les disposicions legals vigents a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i deis resultats de l'Entitat, d'acord amb els criteris de comptabilitat generalment acceptats. No 
existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'hagin aplicat disposicions legals en 
materia comptable. 

2.2 Prineipis eomptables aplieats 

El Patronat de la Fundació ha confeccionat aquests comptes anuals abreujats tot considerant la totalitat 
deis principis i normes comptable d' aplicació obligatoria que tenen un efecte significatiu en els comptes 
anuals abreujats. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat d' aplicar-se. 

2.3 Aspeetes eríties de la valora ció i estimaeió de la Ineertesa 

En l' elaboració deis comptes anuals abreujats adjunts s' han utilitzat estimacions realitzades pels membres del 
Patronat per valorar alguns del actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats. 
Basicament aquestes estimacions es refereixen a: 

La vida útil deis actius intangibles i materials (vegeu les Notes 4.1 i 4.2) 
El calcul de provisions (vegeu la Nota 4.10) 

Malgrat que aquestes estimacions s'han realitzat basant-se en la millor informació disponible al tancament 
de I'exercici 2011, és possible que esdeveniments que puguin tenir lIoc en el futur obliguin a modificar-les 
(a l'al9a o a la baixa) en els próxims exercicis , la qual cosa es realitzaria , si s'escau, de manera 
prospectiva. 
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2.4 Comparació i comparabilitat de la informació 

Als efectes derivats de I'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, junt amb els 
comptes anuals corresponents a I'exercici 2011 es reflecteixen xifres comparatives corresponents a 
I'exercici anterior, sense que existeixin raons excepcionals que impedeixin la seva comparabilitat. 

2.5 Correcció d'errors. 

En la preparació deis comptes anuals abreujats adjunts no s' ha posat de manifest l' existencia de cap error 
significatiu que hagi suposat la reexpressió deis imports inclosos en els comptes anuals de I'exercici 2010. 

2.6 Canvis en criteris comptables. 

Durant I'exercici 2011 no s' han produ'it canvis en criteris comptables significatius respecte a aquells que es 
van aplicar en l' exercici anterior. 

2.7 Agrupació de partides. 

Determinades partides del balanc;: abreujat, del compte de perdues i guanys abreujat i de l' estat de canvis 
en el patrimoni net abreujat es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la 
mesura que sigui significatiu, s' ha inclos la informació desagregada a les corresponents notes de la 
memoria abreujada adjunta. 

2.8 Principi d'entitat en funcionament 

Tal i com es detalla a la Nota 9, al 31 de desembre de 2011 la Fundació presenta uns fons propis negatius 
per import de 337.166,43 euros, desequilibri patrimonial que no ha estat restablert a la data d' aprovació 
deis presents comptes anuals. 

Tot i considerant la situació patrimonial i financera de la Fundació aixi com els aspectes relatius a la no 
concreció a la data de I'activitat academica i del marc d'actuació de l' Institut a futur esmentada en la Nota 
1, els comptes anuals adjunts s' han elaborat sota el principi d'entitat en funcionament donades les 
garanties assumides per les entitats que conformen el Patronat de la Fundació en la mateixa reunió de 
Patronat celebrada amb data 26 de juliol de 2012 de que es realitzaran les aportacions i accions 
necessaries per tal de liquidar la totalitat del deute originat a la data així com per restablir l' equilibri 
patrimonial de la Fundació, d' acord als termes detallats a la Nota 1. 

3. Aplicació del déficit de I'exercici 

La proposta d' aplicació del resultat negatiu de l' exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011 es la següent: 

Euros 

Base per l' aplicació-
Deficit de l' exercici 399.309.47 

399.309,47 
Aplicació-
Aplicació a excedents d' exercicis anteriors 399.309.47 

399.309.47 
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4. Normes de registre i valoraeió 

Les prineipals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en I'elaboració deis seus comptes anuals 
abreujats de I'exercici 2011, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat de Fundacions i 
Associacions, han estat les següents: 

4.1. Immobilitzat intangible 

Com a norma general, I'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisició o cost de 
producció. Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, si 
escau, per les perdues per deteriorament que hagi experimentat conforme es detalla a la Nota 4.2. Aquests 
actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

Aplicacions informatiques: 

La Fundació registra en aquest compte els costos produrts en I'adquisició de les aplicacions informatiques 
necessaries per el desenvolupament de l' activitat. Els costos de manteniment de les aplicacions 
informatiques es registren en el compte de perdues i guanys de I'exercici en que es produeixen. 
L'amortització de les aplicacions informatiques es realitza aplicant el metode lineal durant un període de 
tres anys. 

4.2 Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d'adquisició o cost de producció, i posteriorment 
es minora per la corresponent amortització acumulada i les perdues per deteriorament, si n'hi hagués, 
conforme al criteri esmentat en aquesta mateixa nota. 

Les des peses de conservació i manteniment deis diversos elements que componen I'immobilitzat material 
s'imputen al compte de perdues i guanys de I'exercici en que es produeixen. Per contra, els imports 
invertits en millores que contribueixin a augmentar la capacitat o eficiencia o a allargar la vida útil d'aquests 
béns es registren com a major cost d'aquests. 

La Fundació amortitza I'immobilitzat material seguint el metode lineal, aplicant percentatges d'amortització 
anual calculats en funció deis anys de vida útil estimada deis re.spectius béns, segons el detall següent: 

Anys de vida 
útil estimada 

Mobiliari 5 
Allres instal'lacions 20 
Equips de processament de infOlmació 4 

Deteriorament de valor d'actius intangibles i materials 

Al tancament de cada exercici, sempre que existeixin indicis de perdua de valor, la Fundació procedeix a 
estimar mitjanyant el denominat "Test de deteriorament" les possible existencia de perdues de valor que 
redueixin el valor recuperable deis mencionats actius a un import inferior al del seu valor en lIibres. El calcul 
per deteriorament s'efectua de forma individualitzada i I'import recuperable es determina com el major 
import entre el valor raonable menys els costos de venta i el valor en ús. 

4.3. Bens integrants del patrimoni historie i cultural 

Al 31 de desembre de 2011 la Fundació no te bens d' aquestes característiques. 
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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. 

Arrendament operatiu 

Les des peses derivades deis acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de pérdues i guanys 
en I'exercici en qué es meriten. 

4.5. Instruments financers 

4.5.1 Actius financers 

Classificació 

Els actius financers que posseeix la Fundació corresponen a préstecs i partides a cobrar: actius financers 
originats en la venda de béns o en la prestació de serveis per operacions de trafic de I'empresa, o els que, 
en no tenir un origen comercial, no sigui n instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments deis quals 
siguin de quantia fixa o determinable i no es negoci'in en un mercat actiu. 

Valora ció inicial i posterior deis préstecs i partides a cobrar 

Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lIiurada més els costos 
de la transacció que siguin directament atribu'ibles. Amb posterioritat, aquests actius es valoren pel seu cost 
amortitzat. 

Almenys al tancament de I'exercici la Fundació realitza un test de deteriorament pels actius financers que 
no estan registrats a valor raonable. Es considera que hi ha evidéncia objectiva de deteriorament, si el valor 
recuperable de I'actiu tinancer és inferior al seu valor en lIibres. Quan es produeix, el registre d'aquest 
deteriorament es registra en el compte de pérdues i guanys. 

En particular, i respecte a les correccions valoratives relatives als deutors comercials i altres comptes a 
cobrar, el criteri utilitzat per la Fundació per calcular les corresponents correccions valoratives, si n' hi 
hagués, es fonamenta en un analisi de la antiguitat del deute així com en un analisi especific deis deutors. 

4.5.2 Passius financers 

Són passius financers aquells débits i partid es a pagar que té la Fundació i que s'han originat en la compra 
de béns i serveis per operacions de tratic de I'empresa, 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'ibles. 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. 
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4.6. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

En aquest epígraf s' inclou l' efectiu disponible en caixa, els comptes bancaris i els diposits que compleixen 
tots els següents requisits: son convertibles en efectiu, en el moment de la seva adquisició el seu venciment 
no era superior a tres mesos, no estan subjectes a un risc significatiu de canvi de valor i formen part de la 
política de gestió normal de tresoreria de la Fundació. 

4.7. Classificació de saldos entre corrent i no corrent 

En el balanc;: de situació abreujat adjunt, els saldos es troben classificats entre corrents i no corrents. Els 
corrents comprenen aquells saldos que la Fundació estima desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle 
normal de I'explotació, és a dir, en un període inferior a dotze mesos; aquells altres que no corresponen 
amb aquesta classificació es consideren no corrents. 

4.8. Impost sobre beneficis 

La Fundació esta 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 gaudeix de I'exempció de I'Impost 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. 

4.9. Ingressos i despeses 

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que aquests representen, amb independencia del moment en que es 
produeixi el corrent monetari o financer que se'n deriva. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de 
la contraprestació rebuda, dedurts els descomptes i impostos. 

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la 
data de balanc;:, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilita!. En el cas deis 
ingressos corresponents a les matricules del Master MBIArch, la Fundació reconeix al tancament de l' 
exercici un import equivalent al 65% del preu total d' acord a la correlació amb les despeses inherents. El 
35% restant es reconeix al exercici posterior. 

4.10. Provisions i contingencies 

El Patronat de la Fundació en la formulació deis comptes anuals abreujats diferencien entre: 

1. Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la 
cancel'lació de les quals és probable que origini una sortida de recursos, pero que resulten 
indeterminats quant al seu import il o moment de cancel·lació. 

2. Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüencia de successos passats, la 
materialització futura de les quals esta condicionada al fe! 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'estima que la probabilitat que s'hagi 
d'atendre I'obligació és major que en cas contrari. 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 siguin 
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 
succés i les seves conseqüencies, i els ajustos que sorgeixin per I'actualització d'aquestes provisions es 
registren com una des pesa financera conforme es va meritan!. 
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4.11. /ndemnitzacions per acomiadament 

D'acord amb la legislació vigent, 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 com a despesa a 
I'exercici en qué s'adopta la decisió de I'acomiadament i es creen les expectatives valides enfront tercers. 
En els comptes anuals adjunts no s'ha registrat cap provisió per aquest concepte, ja que no estan previstes 
situacions d'aquesta naturalesa. 

4.12. E/ements patrimonia/s de natura/esa mediambienta/ 

Per la naturalesa de les activitats a les quals es dedica , la Fundació no te responsabilitats, des peses actius 
ni provisions i contingéncies de caracter mediambiental que puguin ser significatives en relació amb el 
patrimoni, la situació financera i els resultat d' aquesta. Per aquest motiu, en aquesta memória no s' 
inclouen detalls especffics respecte a la informació de qüestió mediambientals. 

4.13. Subvencions, donacions i lIegats 

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

1. Subvencions, donacions i lIegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de I'import 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 periode 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 
socis o propietaris que es registren directament en els fons propis i no constitueixen cap ingrés. 

2. Subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en qué es concedeixen, excepte si es 
destinen a financ;:ar déficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas s'imputaran en aquests 
exercicis. Si es concedeixen per financ;:ar des peses especifiques, la imputació es realitzara a mesura 
que es meritin les des peses financ;:ades. 

4.14. Transaccions amb entitats vincu/ades 

Amb caracter general les operacions amb entitats vinculades es registren en el moment inicial pel seu valor 
raonable, realitzant-se la valoració posterior conforme el previst en les corresponents normes. 

A efectes de presentació deis comptes anuals abreujats, es consideren entitats vinculades de la Fundació 
les detallades a la Nota 13. 
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5. Immobilitzat intangible 

Els moviments registrats en aquest epígraf del balanc;: de situació en els exercicis 2011 i 2010 es presenta a 
continuació: 

Exercici 2011 

Euros 
Saldo Addicions Saldo 

01/01/2011 (Dotacions) 31/12/2011 

Aplicacions informatiques-
Cost 53.665,59 U50,50 54.816,09 
Amortització (16.340,33) (l7.99U4) (34.331.47) 
Total valor net comptable 37.325,26 (16.840,64) 20.484,62 

Exercici 2010 

Euros 
Saldo Addicions Saldo 

0110112010 (Dotacions) 31/12/2010 

Aplicacions informatiques-
Cost 48.673,60 4.991,99 53.665,59 
Amortització - ( 16.340.33) (16.340,33) 
Total valor net comptable 48.673,60 (11.348,34) 37.325,26 

Les inversions realitzades durant l' exercici 2011 corresponen als costos incorreguts en la adquisició de certes 
aplicacions informatiques per a la gestió de la Fundació. 

Aquest epígraf inclou un import de 48.673,60 euros corresponent a la inversió realitzada en una aplicació 
informática que es troba financ;:ada mitjanc;:ant una subvenció. Al 31 de desembre de 2011 l' import pendent d' 
amortitzar es de 16.218,04 euros (vegeu Nota 9.2). 

Al tancament deis exercicis 2011 i 2010 la Fundació no te elements de I'immobilitzat intangible totalment 
amortitzats que segueixin en ús. Durant els exercicis esmentats no s' ha registrat cap correcció valorativa per 
deteriorament deis actius intangibles. 
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6. Immobilitzat material 

Els moviments registrats en aquest epígraf del balanc;: de situació en els exercicis 2011 i 2010 es presenta a 
continuació: 

Exercici 2011 

Euros 
Saldo Addicions Saldo 

01/0112011 (Dotacions) Traspassos 31112/2011 

Mobiliari-
Cost 114.625,10 16.555,11 - 131.180,21 
Amortització (7.244.89) (24.899.66) - (32.144.55) 

107.380,21 (8.344.55) - 99.035,66 
Allres instaHacions-
Cost 7.599,28 4.358,92 - 11 .958,20 
Amortització (636.05) (444.27) - (1.080.32) 

6.963,23 3.914,65 - 10.877,88 
Equips de procés d' informació-
Cost 52.738,08 25.830,08 28.656.30 107.224,46 
AmOltització (5.889,33) (23.184.36) (29.073.69) 

46.848,75 2.645,72 28.656.30 78.150,77 

Immobilitzat en curs 28.656,30 352,85 (28.656,30) 352.85 

Total cost 203.618,76 47.096,96 - 250.715,72 
Total amortització (13.770.27) (48.528,29) - (62.298,56) 
Total valor net comptab1e 189.848,49 (1.431,33) - 188.417,16 

Exercici 2010 

Euros 
Saldo Addicions Saldo 

01101/2010 (Dotacions) 31/12/2010 

Mobiliari-
Cost - 114.625, 10 114.625,10 
Amortització - (7.244.89) (7.244.89) 

- 107.380.21 107.380.21 
Altres instaHacions-
Cos! 7.599,28 - 7.599,28 
Amortització (256.09) (379.96) (636,05) 

7.343.19 (379.96) 6.963.23 
Equips de procés d' informació-
Cost 6.460,03 46.278,05 52.738,08 
Amortització (1.003.66) (4.885.67) (5.889.33) 

5.456,37 41.392.38 46.848.75 

Immobilitzat en curs - 28.656.30 28.656.30 

Total casI 14.059,31 189.559,45 203.618,76 
Total amoltització (1.259.75) (12.510.52) (13.770.27) 
Total valor net comptable 12.799,56 177.048,93 189.848,49 
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Durant l' exercici 2011 la Fundació ha realitzat inversions en mobiliari i instal·lacions per tal d' adequar les 
instal·lacions a les necessitats del col·lectiu d' estudiants de la segona edició del Master MBIArch. Així mateix, s' 
han realitzat inversions ens equips de caracter técnic necessaris per l' activitat académica. 

Durant el mes de juny de 2012, i derivat de la cancel·lació anticipada del contracte d' arrendament subscrit amb 
I'anterior arrendador de la seu social de la Fundació (vegeu Nota 7), la Direcció ha iniciat negociacions amb l' 
esmentat arrendador per la cancel·lació de part del deute originat derivat del contracte d' arrendament mitjanyant 
I'entrega d' actius materials (mobiliari i equipament informatic) IIur valor net comptable al 31 de desembre de 
2011 ascendeix a un import conjunt de 145 milers d'euros. A la data actual no s' han concretat aquestes 
negociacions, per el que al tancament de l' exercici 2011 la Fundació no ha registrat cap deteriorament per 
aquest concepte. 

Al tancament deis exercicis 2011 2010 la Fundació no te elements de I'immobilitzat material totalment 
amortitzats que segueixin en ús. 

7. Arrendaments operatius 

Conveni de Col·laboració amb la Fundació Privada Institut d' Educació Continua 

La Fundació Privada Institut d'Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra (en endavant idEC), part 
vinculada a la Fundació a través de la Universitat Pompeu Fabra -membre del Patronat de BIArch-, ha estat 
arrendadora -mitjanyant el Conveni de Col·laboració subscrit entre les parts en data 1 de setembre de 2010-
deis espais i instal·lacions que han constitu"it la seu social de la Fundació fins al 15 de juny de 2012, data 
efectiva en la que la Fundació va cancel·lar anticipadament el contracte d' arrendament subscrit, amb una 
vigéncia inicial fins al 31 d' agost de 2014 (vegeu Nota 16). 

L'import de les quotes d'arrendament operatiu (que inclouen IIoguer d' espais, subministres i manteniment) 
reconegudes com a despesa en l' exercici 2011 és de 213.534,28 euros, ascendint el deute existent per aquest 
concepte al 31 de desembre de 2011 a un import de 279.713.59 euros (vegeu Nota 13). 

De conformitat amb l' establert a I'esmentat Conveni de Col·laboració així com a l'Annex al mateix subscrit entre 
les parts amb data 1 d' octubre de 2010, la Fundació haura de satisfer una indemnització a l'idEC per la 
cancel·lació anticipada del contracte d' arrendament de 200.000 euros, import que no es troba registrat en les 
presents comptes anuals corresponents a l' exercici 2011. Aixi mateix, i en funció deis acords académics 
subscrits entre ambdues entitats, la Fundació haura de satisfer a l' idEC un canon académic per import de 
68.442 euros, import que no es troba registrat en els presents comptes anuals de l' exercici 2011. 

A la data d' aprovació deis presents comptes anuals les parts no han finalitzat les negociacions relatives a la 
liquidació deis imports meritats en funció deis convenis subscrits esmentats anteriorment, negociacions que 
inclouen, entre d' altres aspectes relatius a la potencial condonació de part del deute originat per l' arrendament, 
la compensació de part de l' import mitjanyant l' entrega a l'idEC de part deis actius materials (mobiliari i 
equipament informatic) propietat de la Fundació (vegeu Nota 6). 

Altres arrendaments operatius 

Puntualment en el decurs de I'exercici la Fundació ha gaudit de la cessió d'ús gratu"ita, regulada mitjanyant els 
convenis subscrits als efectes amb l' Obra Social de Catalunya Caixa, de diferents espais situats a I'edifici "La 
Pedrera" per la celebració de diferents esdeveniments académics (vegeu Nota 13.1). 

Addicionalment als convenis mencionats en els paragrafs anteriors, al 31 de desembre de 2011 la Fundació te 
subscrits amb tercers altres contractes d' arrendaments no significatius relatius a cert equipament informatic. 
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8. Actius financers a curt termini 

La comPOsició de I'epígraf "Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar" al 31 de 
desembre de 2011 i 2010 aixi com els moviments durant ambdós exercicis es mostra a continuació: 

Euros 
2011 2010 

Altres deutors per operacions corrents . 24 .251 ,87 
Entitats públiques deutores per subvencions . 173.991,10 
Altres credits amb les administracions públiques (Nota 11.1 ) 576,00 576,00 
Total 576,00 198.818,97 

Euros 
2011 2010 

Saldo inicial 198.818,97 383 .991 ,98 
Augments 1.037.580,07 852.165,12 
Disminucions ( 1.235.823.04) (1.037.338.13) 
Saldo final 576,00 198.818,97 

Informaeió sobre naturalesa i el nivell de rise deIs aetius finaneers 

La gestió deis riscos financers de la Fundació esta centralitzada en la Direcció, que actua sota les directrius i les 
polítiques generals establertes per el Patronat de la Fundació. La Fundació té establerts els mecanismes 
necessaris per controlar I'exposició als riscos de crédit i liquiditat. Tot seguit s'indiquen els principals riscos 
financers que tenen impacte a la Fundació: 

Risc de crédit: amb caracter general la Fundació manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents en 
entitats financeres d'elevat nivel! creditici. Addicionalment, cal esmentar que la totalitat deis comptes a 
cobrar de la Fundació es corresponen amb subvencions atorgades per organismes públics i entitats de 
reconeguda solvéncia que conformen el seu Patronat aixi com per els imports corresponents a les 
matricules del curs académico 

Risc de liquiditat: per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es 
deriven de la seva activitat, la Fundació disposa de la tresoreria que mostra el seu balanc;:. 

9. Patrimoni Net 

9.1 Fans prapis 

La composició d'aquest capitol durant els exercicis 2011 i 2010, aixi com les variacions incorporades durant els 
esmentats exercicis, es descriuen a continuació: 

Euros 
Fons Resultat de Total Fons 

Dotacional Romanent l'Exercici Propis 

Saldo al' inici de l' exercici 2011 75.000,00 21.901,87 (134.758,83) (37.856,96) 
Augment del fons dotacional 100.000,00 . . 100.000.00 
Distribució resultat de l' exercici 2010 - (134.758,83) 134.758,83 -
Deficit de l' exercici 2011 - . (399.309,47) (399.309,47) 
Saldo final de l' exercici 2011 175.000,00 (112.856,96) (399.309,47) (337.166,43) 
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Euros 
Fons Resultat de Total Fons 

Dotacional Romanent I'Exercici Prapis 

Saldo a l' inici de l' exercici 2010 75.000,00 - 21.901 ,87 96.901,87 
Distribució resultat de l' exercici 2009 - 21.901,87 (21.901 ,87) -
Deficit de l' exercici 20 10 - - (134.758,83) (134.758,83) 
Saldo final de l' exercici 201O 75.000,00 21.901,87 (134.758,83) (37.856,96) 

En la reunió de Patronat celebrada amb data 23 de novembre de 2011 es va acordar aportar al fons fundacional 
la quantitat de 100.000 euros per tal de restablir J' equilibri patrimonial de la Fundació. Aquesta aportació es va 
materialitzar mitjan9ant J' aplicació a la esmentada finalitat de la quantitat de 100.000 euros de la quantia total 
aportada per la Fundació Catalunya Caixa durant J' exercici 2011 en concepte de subvenció (vegeu Nota 12.1). 
En la data esmentada i als efectes mencionats es van reformular i aprovar els comptes anuals de la Fundació 
corresponents al exercici 2010 (vegeu Nota 2.1). 

El Consorci de la Zona Franca va fer una aportació als Fons Dotacionals de la Fundació per import de 5.000,00 
euros. Aquest import es troba pendent de desemborsament per part d'aquesta entitat a la data de formulació 
deIs presents comptes anuals. 

Al 31 de desembre de 2011 la Fundació presenta uns fons propis negatius per import de 337.166,43 euros, 
desequilibri patrimonial que no ha estat restablert a la data d' aprovació deIs presents comptes anuals. 

Tot i considerant la situació patrimonial i financera de la Fundació així com els aspectes relatius a la no 
concreció de I'activitat académica i del marc d'actuació de l' Institut esmentada en la Nota 1, els comptes anuals 
adjunts s' han elaborat sota el principi d'entitat en funcionament donades les garanties assumides per les entitats 
que conformen el Patronat de la Fundació en la mateixa reunió de Patronat celebrada amb data 26 de juliol de 
2012 de que es realitzaran les accions i aportacions necessaries per tal de liquidar la totalitat del deute originat a 
la data així com per restablir l' equilibri patrimonial de la Fundació. 

9.2 Subvencions, donacions i IIegats rebuts 

El moviment produ"it en aquest capítol del balan9 de situació en els exercicis 2011 i 2010 ha estat el següent: 

Euros 
2011 2010 

Saldo inic ial 32.445,82 48.673,60 
Imputació a resultat~ (\ 6.227,78) (16.227,78) 
Saldo final 16.218,04 32.445,82 

Aquest epígraf inclou una subvenció concedida en l' exercici 2010 per finan9ar l' inversió d' una aplicació 
informática. Al 31 de desembre de 2011 l' import pendent d' amortitzar es de 16.218,04 euros (vegeu Nota 5). 

La totalitat de les subvencions i quantitats atorgades a la Fundació en funció deis convenis de col'laboració 
subscrits que han estat concedides per finan9ar les activitats del exercici 2011, per el que han estat registrades 
amb abonament al resultat de J'exercici , es detallen a la Nota 12.1. 

13 



10, Credltors per activitats i altres comptes a pagar 

El detall deis d'aquest epígraf és el següent: 

Euros 
2011 2010 

Creditors per prestació de serveis 
IDEC - Universitat Pompeu Fabra (Notes 7 i 13.2) 279.713.59 79.619,76 
Altres creditors 204.244.61 162.001.59 

483.958.20 241.621.35 

Remuneracions pendents de pagament (Personal) 3.515,38 12.684,44 
Administracions púbJiques creditores (Nota 11 .1) 35.959,42 47.272,47 

523.433,00 301.578,26 

Al 31 de desembre de 2011 la Fundació no manté deutes amb entitats de crédit. El deute mantingut amb entitats 
de crédit al 31 de desembre de 2010 per import de 122.493,82 euros i corresponent a la quantia disposada de 
un compte de crédit amb limit de 275.000 euros contractat amb Catalunya Caixa va ser cancelat durant l' 
exercici 2011 , a la recepció de la subvenció atorgada en en el 2009 per la Generalitat de Catalunya que 
constituTa garantia del mateix. 

In(ormació sobre ajornaments de paqaments efectuats a proveidors. Disposíció addicional tercera. 
Deure d' ;nformac;ó de la L/e; 15/2010, de 5 de julio/. 

D' acord a la situació financera de la Fundació durant l' exercici 2011 exposada a la Nota 1, la Fundació no ha 
complert en gran part amb els perrodes de pagament establerts per la mencionada Llei. Durant l' exercici 2010 la 
Fundació va complir amb els pagaments realitzats als seus proveYdors i creditors en els terminis establerts per 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, en la que s'estableixen les mesures de lIuita contra la morositat en operacions 
comercials. Tanmateix el saldo pendent de pagament a proveYdors i creditors, que al tancament de I'exercici 
2010 acumulava un ajornament superior al període legal de pagament era nul. 

11, Administracions públiques i situació fiscal 

11.1 Saldos mantinguts amb les Administracions públiques 

La composició deis saldos mantinguts amb les Administracions públiques al 31 de desembre de 2011 i 2010 
és la següent: 

Saldos deutors 

Euros 
2011 2010 

Hisenda Pública deutora per IV A 576.00 576,00 
Total 576,00 576,00 
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Saldos creditors 

Euros 
2011 2010 

Hisenda Pública creditora per IVA 1.724,28 3.528,73 
Hisenda Pública creditora per IRPF 18.141,34 16.401,21 
Seguretat Social 16.093,80 4.318,56 
Reintegrament de subvencions Aiuntarnent - 23.023.97 
Total 35.959,42 47.272,47 

11.2 Impost de Societats 

La Fundació s'acull a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de régim fiscal de les entitats sense anim de lucre 
i d'incentius fiscals al mecenatge. En aplicació del que estableix I'esmentada lIei, la Fundació no tributa per 
I'lmpost de Societats. A més, no realitza altres activitats no incloses en la se va finalitat fundacional. 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'lmpost sobre Societats deis exercicis 
2011 i 2010 és la següent: 

Euros 
2011 2010 

Resultat comptable del exercici (399.309,47) (134.758,83) 
Impost de Societats - -
Augments I( Disminucions) -

Diferencies permanents (399.309,47) 134.758,83 
Diferencies temporiuies - -. -

11.3. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores 

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que 
les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el 
termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de I'exercici 2011 la Fundació té oberts a inspecció els 
darrers quatre exercicis pels impostos que Ii son d'aplicació. La Direcció de la Fundació considera que s'han 
practicat adequadament les liquidacions deis esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin 
discrepancies en la interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els 
eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa els comptes 
anuals adjunts. 

12. Ingressos i des peses 

12.1. Ingressos de la Fundació per les activi tats 

La composicí6 deis ingressos de la Fundació per les activitats durant els exercicis 2011 i 2010 es detalla a 
continuaci6. La Fundaci6 realitza la seva activitat social a la ciutat de Barcelona, d' on provenen la totalitat 
déls Ingressos merítats, convenís subscrits i subvencions rebudes. 
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Euros 
2011 2010 

Prestacions de Serveis (matriculacions MBIArch) 397.997.57 228.560,90 
lngressos de promocions, patrocinadors i coHaboracions 361.580,00 258.156,00 
Subvencions oficials a les activitats 350.000,00 350.600,00 
Reintegrament de subvencions, donacions i lIegats rebuts - (23.023.97) 

1.109.577,57 814.292,93 

Prestacions de serveis 

L' import registrat al epígraf "Prestacions de Serveis"correspon íntegrament als ingressos per les matriculacions 
en el master MBIArch, d' acord al criteri de reconeixement d' ingressos per matricules adoptat per la Fundació i 
detallat a la Nota 4.9. 

Els epígrafs "Periodificacions a curt termini" del actiu i passiu del balan« de situació inclouen per import de 
24.727,50 euros les periodificacions corresponents al 35% deis estudiants matriculats que han gaudit de beca 
(vegeu Nota 12.2.). 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col-laboracions 

El detall deis imports registrats en aquest epígraf, es mostra a continuació: 

Euros 
2011 2010 

Catalunya Caixa - Obra Social (cessió d'us) 36.580,00 33.156,00 
Catalunya Caixa - Obra Social 200.000,00 -
Fundació Catalunya Caixa 125.000.00 225.000.00 

361.580,00 258.156,00 

Durant els exercicis 2011 i 2010 la Fundació ha subscrit diversos convenis amb l' Obra Social de Catalunya 
Caixa, per els que es determina la cessió d'ús gratuHa a la Fundació de diferents dependencies de I'edifici 
"La Pedrera" per la celebració de diferents esdeveniments academics (conferencies, seminaris i reunions). 
La valoració económica d' aquestes cessions d'ús, d' acord als tennes subscrits entre les parts, i que 
durant l' exercici 2011 ascendeixen a un import conjunt de 36.580 euros, ha estat registrada al epígraf 
"Ingressos de promocions, patrocinadors i col'laboracions" amb carrec al compte "arrendaments i canons" 
del compte de perdues i guanys. 

Amb data 19 de juliol de 2011, i amb motiu de la signatura del Conveni entre la Generalitat de Catalunya i 
Catalunya Caixa per a la realització d' obres socials orientades a la promoció i foment de la cultura, Catalunya 
Caixa va comunicar a la Fundació la selecció del seu projecte per rebre un ajut económic de 200.000 euros, 
destinat a finan«ar les seves activitats academiques durant l' exercici 2011. 

Amb data 11 de mar« de 2011 es va subscriure el Conveni de Col'laboració entre la Fundació Catalunya 
Caixa i la Fundació, emmarcat en la col'laboració de Catalunya Caixa -com a membre del Patronat- en les 
activitats desenvolupades per el BIArch, essent l' import atorgat de 209.300 euros. Així mateix, amb data 2 
de febrer de 2011 la esmentada entitat va fer una aportació de 15.700 euros destinada a la concessió de 
una beca d' estudis. De la quantitat total aportada per la Fundació Catalunya Caixa, un import de 100.000 
euros s'ha destinat a I'aportació al Fons Fundacional, confonne als acords subscrits en la reunió de Patronat 
celebrada el 23 de novembre (vegeu Nota 9.1), per el que del import total atorgat, un import de 125.000 euros 
s' ha registrat amb abonament al resultat de l' exercici 2011. 
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Subvencions oficials a les activitats 

El detall de les subvencions oficials a les activitats rebudes durant els exercicis 2011 i 2010 es mostra a 
continuació: 

Euros 
2011 2010 

Ajuntament de Barcelona 350.000,00 350.000,00 
Cambra de Comer« de Terrassa - 600.00 

350.000,00 350.600,00 

Amb data 14 d'abril de 2011 es va subscriure el Conveni de Col'laboració entre la Fundació i el Ajuntament 
de Barcelona corresponent al exercici 2011, essent I'import de l' aportació atorgada de 350.000 euros. 
Aquest conveni s'emmarca dins de la col'laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb el BIArch -com a 
membre del Patronat de la Fundació- en l' objectiu de impulsar les seves activitats i iniciatives que 
constitueixen el seu objectiu fundacional. D' acord a les clausules subscrites la Fundació ha justificat durant 
l' exercici 2012 el compliment deis requisits i condicions que figuren al Conveni i als requisits establerts a la 
normativa vigent. 

L' esmentada aportació, realitzada per finan<;:ar les activitats desenvolupades per la Fundació durant 
I'exercici 2011, ha estat registrada integrament en el resultat de l' exercici. 

12.2. Ajuts concedits i altres despeses. 

Durant l' exercici 2011 la Fundació ha atorgat tres beques complertes de matricula i tres beques de 
matricula finan<;:ades al 50% del seu import per a la segona edició del Master MBIArch. L'import total 
meritat per aquests conceptes aixi com per beques de manutenció durant l' exercici 2011 es de 96.127,50 
euros. 

12.3. Despeses de personal 

El detall deis conceptes inclosos en aquest epígraf és el següent: 

Euros 
2011 2010 

Sous. salaris i assimilats 247.582,07 149.719,11 
Seguretat social a carrec de l' empresa 68.619,19 36.823,04 
Indemnitzacions 6.078,17 -

322.279,43 186.542,15 
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El nombre mitja aproximat d'empleats durant l' exercici 2011 ha estat de 7 treballadors (4 durant l' exercici 
2010) i la seva distribució per categories al 31 de desembre deis exercicis 2011 i 2010 és la següent: 

2011 2010 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

Direcció 1 1 1 1 
Administració 3 3 1 1 
Tecnics 2 4 6 2 2 

3 7 10 3 1 4 

13. Operacions ¡saldos amb parts vinculades 

Les entítats vinculades amb les que la Fundació ha realitzat transaccions durant l' exercici 2011 són: 

Fundació Catalunya Caixa, Patró de la Fundació. 
Ajuntament de Barcelona, Patró de la Fundació. 
Obra Social Catalunya Caixa, com a part vinculada a la Fundació Catalunya Caixa, Patró de la 
Fundació. 
Fundació Privada Institut d' Educació Continua, com a part vinculada a la Universitat Pompeu Fabra, 
Patró de la Fundació. 
Caixa Catalunya AGS, com a part vinculada a la Fundació Catalunya Caixa. 

13.1.0peracions amb vinculades 

Les transaccions amb parts vinculades realitzades en els exercicis 2011 i 2010 per la Fundació es detallen 
a continuació. Al 31 de desembre de 2011 la totalitat deis imports han estat cobrats per la Fundació. 

Finanr;ament 

La Fundació ha rebut els següents fons de parts vinculades: 

Euros 
2011 2010 

Catalunya Caixa - Obra Social 200.000,00 
Fundació Catalunya Caixa - Convenís 225.000,00 225.000.00 
Ajuntament de Barcelona - Convenís 350.000.00 350.000.00 

775.000,00 575.000,00 

Recepció de serveis 

La Fundació ha realitzat les següents transaccions de recepció de serveis amb parts vinculades: 

Euros 
2011 2010 

Obra Social Catalunya Caixa - Convenis cessió us 36.580,00 33.156,00 
IDEC - Universitat Pompeu Fabra (Nota 7) 213.534,28 89.612,40 
Catalunya Caixa Serveis AGS 38.232.00 28.805.45 

288.346.28 151.573,85 
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13.2.Saldos mantinguts amb parts vinculades 

Els saldos creditors per aquests conceptes al 31 de desembre deis exercicis 2011 i 2010 són: 

Euros 
2011 2010 

IDEC - Universitat Pompeu Fabra (Nota 7) 279.713,59 79.619,67 
Catalunya Caixa Serveis AGS 6.372,00 2.596,00 

286.085,59 82.215,67 

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

En I'exercici 2011, s'ha acomplert amb I'article 333-2. de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del lIibre 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, si escau, s'ha d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats o a I'increment deis fons propis de la 
fundació. 

Euros 
2011 2010 

Ingressos totals Fundació 1.125.816,44 830.524,49 
Despeses patrimonial s i activitat economica 6.667,12 9.410,53 
Diferencia 1.119.149,32 821.113,96 
A aplicar 70% 783.404,52 574.779,77 
Despeses [undacionals de l' exercici 1.518.458,79 955.872,79 
Import destinat en l' exercici 1.518.458,79 955.872,79 
Pendent de destinar - -

A més s'informa que les des peses derivades del funcionament del Patronat i deis seus órgans delegats no han 
estat superiors al 15% deis ingressos nets de I'exercici. 

15. Altra informació 

15.1. Retribucions i altres prestacions al Consell Academic i a la Direcció 
de la Fundació 

Durant l' exercici 2011 els membres del Patronat de la Fundació no han meritat cap remuneració per l' 
exercici de les seves funcions. 

Les retribucions meritades per el membres del Consell Académic i la Direcció de la Fundació es mostren a 
continuació. Al 31 de desembre de 2011 no es mantenen acomptes o crédits concedits als membres del 
Consell de Direcció Académica ni a la Direcció ni s' havia contret amb els mateixos qualsevol obligació en 
matéria de pensions o assegurances de vida. 
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Consell Academic 

Les retribucions i remuneracions total deis membres del Consell Académic durant l' exercici 2011 han estat 
de 55.721,80 euros. Aquest impor! inclou aquelles remuneracions per a I'exercici de les seves activitats 
professionals d'alguns membres del Consell Académic, segons mostra el següent detall: 

Euros 
2011 2010 

Prestació de serveis d' assessoria 46.621,80 10l.903,40 
Retribucions per assistencia a Consell Academic 9.100,00 6.300,00 

55,721,80 108,203,40 

Direcció 

El personal que desenvolupa tasques de direcció, ha meritat una retribuci6 económica de 64.359,85 euros 
bruts per aquestes activitats en el marc de les seves relacions contractuals. En I'exercici 2010, aquest 
impor! va ser de 67.840,00 euros 

15.2.1nformació relativa al Patronat de la Fundació 
i al Consell Academic 

Els membres que composen el Patronat al 31 de desembre de 2011 així com a la data de formulació i 
aprovació deis comptes anuals son els següents: 

Patronat de la Fundació 

President: Sr. Antoni Vives i Tomas (Ajuntament de Barcelona) 
Vicepresident: Sr. Albert Carné Hemández (Generalitat de Catalunya) 
Vicepresident: Sr. Manel Rosell Martí (CataJunya Caixa) 
Vocal: Sr. Albert Carreras de Odriozola (Generalitat de Catalunya) 
Vocal: Sr. Vicente GuaJlart i Furió (Ajuntament de Barcelona) 
Vocal: Sr. Josep Joan Moreso i Maleos (Universilat Pompeu Fabra) 
Vocal: Sr. Antoni Giró i Roca (Universitat Politecnica de Catalunya) 
Vocal: Sr. Lluis Comeron (Col ' legi Oficial d' Arquitectes de CataJunya) 
Secretinia: Sra. Marta Lacambra (Catalunya Caixa) 

Els membres que composen el Consell Académic al 31 de desembre de 2011 així com a la data de formulació i 
aprovació deis comptes anuals son els següents: 

Consell Academic 

Sra GIOIia Moure 
Sr. Iñaki ÁbaJos 
Sr. Josep Anlon Acebillo 
Sr. Antoni Gironés 
Sr. Juan Pere Ravetllat 
Sr. Pere Riera 
Sr. Agustí Obiol 
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Durant l' exercici 2011 han sigut així mate ix membres del Consell de Direcció Académica els Srs. Josep 
Lluis Mateo i Joan Roig. 

15.3. Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents 

Durant l' exercici 2009, I'anterior Director General -Sr. F.Teixes- i I'anterior President del Consell Académic-
Sr. J.L. Mateo- de la Fundació, per indicació del Sr. R.Garcia-Bragado, quart tinent d' alcalde i membre del 
Patronat de BIArch en representació de I'Ajuntament de Barcelona, varen encarregar a un estudi d' 
arquitectura de la ciutat la redacció de l' avantprojecte de les obres d' adequació d' un edifici que havia de 
constituir la seu social de la Fundació, projecte que finalment va ser desestimat. En l' esmentat exercici la 
Fundació no va rebre cap facturació i, en conseqüéncia no es va registrar en els estats financers cap 
provisió al respecte. 

En abril de 2012, la Fundació ha rebut la factura així com el requeriment de pagament deis honoraris 
professionals meritats, que ascendeixen a un import de 103 milers d' euros. A la data d' aprovació deis 
presents comptes anuals ni l' actual Direcció de la Fundació ni el Patronat han establert cap negocia ció 
amb I'esmentat estudi d' arquitectura en relació a aquesta reclamació. Els comptes anuals adjunts no 
recullen cap provisió al respecte. 

Al 31 de desembre de 2011 la Fundació no te formalilzada cap garantia amb tercers ni cap altre passiu 
contingent diferent a I'esmentat als paragrafs anteriors i a la Nota 7. 

15.4. Honoraris d' auditoria 

Durant I'exercici 2011, els honoraris relatius als serveis d'auditoria de comptes prestats per I'auditor de la 
Fundació, Auren Auditors BCN, S.A., ascendeixen a un import de 2.445 euros (al exercici 2010 van ser de 
2.900 euros). Durant I'exercici ni el mencionat auditor ni altres societats vinculades han prestat cap altre 
servei. 

16. Fets posteriors 

Durant l' exercici 2012 préviament a l' aprovació deis comptes anuals, s' han produ"it els següents fets 
posteriors: 

Tenint en consideració la situació financera de la Fundació i davant l' abséncia de garanties relatives al 
manteniment d' aportacions económiques per part de les entitats que configuren el Patronat de la Fundació 
al ritme i quantia assolit en els anys anteriors, en reunió de Patronat celebrada el 16 de gener de 2012 es va 
acordar no convocar la tercera edició del Master MBIArch i iniciar un any de transició i reflexió sobre l' ambit 
d'actuació futur de l' Institut (vegeu Nota 1). A la data actual i una vegada finalilzada la segona edició del 
Master MBIArch al mes de juny de 2012, si bé la Direcció i el Patronat -davant els acords adoptats en la 
reunió esmentada anteriorment- esta treballant en I'analisi del nou marc d'activitat de la Institució a efectes 
d' assentar les bases necessaries per donar continu"itat al projecte, no es troba definit el marc d' activitat de 
la Fundació a futuro 

Així mateix, i tal i com es detalla a les Notes 1 i 9, al 31 de desembre de 2011 la Fundació presenta uns fons 
propis negatius per import de 337.166,43 euros, desequilibri patrimonial que no ha estat restablert a la data 
d' aprovació deis presents comptes anuals. Les entitats que conformen el Patronat de la Fundació en la 
mateixa reunió de Patronat celebrada amb data 26 de juliol de 2012 han acordat que es realilzaran les 
accions i aportacions necessaries per tal de liquidar la totalitat del deute originat a la data així com per 
restablir l' equilibri patrimonial de la Fundació d' acord als termes descrits a la Nota 1. 

Amb data efectiva 15 de juny de 2012 la Fundació va cancel·lar anticipadament el contracte d' arrendament 
subscrit amb l'idEC, arrendador deis espais que han constitu"it fins a la mencionada data la seu social de la 
Fundació. En aquesta data la Fundació va traslladar les seves oficines (vegeu Nota 1). Els efectes derivats 
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d' aquesta cancel'lació i els termes relatius a la liquidació del deute mantingut amb l' esmentada entitat es 
detallen a la Nota 7. 

En abril de 2012 la Fundació ha rebut el requeriment de pagament deis honoraris professionals meritats en l' 
exercici 2009 per un tercer i que ascendeixen a un import de 103 milers d' euros. Als comptes anuals 
adjunts no es troba registrada cap provisió per aquest concepte (vegeu Nota 15.3). 

Durant l' exercici 2012 i derivat de la situació financera de l' institució, la Fundació ha tramitat amb l' Agencia 
Tributaria l' apla9ament de les declaracions d' impostos relatives al primer semestre d' IRPF per un import 
conjunt de 40 milers d' euros. 

La Fundació ha subscrit els Convenis de Col'laboració amb Catalunya Caixa i l' Ajuntament de Barcelona 
corresponents a l' exercici 2012, ambdós per import de 100.000 euros. 

El Patronat de la Fundació no té coneixement de que s'hagi produ'it cap altre fet significatiu amb posterioritat a la 
data de tancament de I'exercici 2011 que pogués afectar els estats financers tancats en aquesta data i que no 
s'hagi recollit a la present memória de comptes anuals. 

Barcelona, 26 de juliol de 2012 
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