
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’ARQUITECTURA DE BARCELONA 

Comptes Anuals 2012 
 

Juny 2013 
 

 



1 
 

Notes de la Notes de la
Memòria 31.12.12 31.12.11 Memòria 31.12.12 31.12.11

ACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET
Immobilitzat intangible Nota 5 -                 20.484,62 Fons propis Nota 9.1 (934.987,17) (409.730,43)

Aplicacions informàtiques -                 20.484,62 Fons Dotacional 175.000,00 175.000,00
Immobilitzat material Nota 6 -                 188.417,16 Fons dotacional 175.000,00 180.000,00

Mobiliari -                 99.035,66 Fons pendent de desembrorsar -                    (5.000,00)
Instal·lacions tècniques i altre material immobilitzat material -                 10.877,88 Excedents d'exercicis anteriors (584.730,43) (112.856,96)
Equips per a processament d'informació -                 78.150,77 Dèficit de l'exercici (525.256,74) (471.873,47)
Immobilitzat en curs i acomptes -                 352,85 Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 9.2 -                    16.218,04

Total actiu no corrent -                 208.901,78 Subvencions, donacions i llegats rebuts -                    16.218,04
Total patrimoni net (934.987,17) (393.512,39)

PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini 7.273,76 -                 

ACTIU CORRENT Altres deutes a curt termini 7.273,76 -                 
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres - -                 
comptes a cobrar Nota 8 100.000,00 576,00 Creditors per activitats i altres comptes a pagar Nota 10 1.029.648,41 595.997,00

Deutors i altres parts vinculades 100.000,00 -                 Creditors varis 939.545,08 556.522,20
Altres crèdits amb les Adminsitracions Públiques Nota 11.1 -                 576,00 Personal (remuneracions pendent de pagament) 32.055,51 3.515,38

Periodificacions a curt termini - 24.727,50 Altres deutes amb les Administracions Públiques Nota 11.1 58.047,82 35.959,42
Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.935,00 12.389,33 - -                 

Tresoreria 1.935,00 12.389,33 Periodificacions a curt termini Nota 12.2 -                    44.110,00
Total actiu corrent 101.935,00 37.692,83 Total passiu corrent 1.036.922,17 640.107,00

TOTAL ACTIU 101.935,00 246.594,61 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 101.935,00 246.594,61

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA

BALANÇ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2012
(Euros)

Les Notes 1 a 16 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del balanç abreujat a 31 de desembre de 2012.

ACTIU PASSIU
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Notes de la Exercici Exercici
Memòria 2012 2011

Ingressos per les activitats 12.1 420.276,19 1.109.577,57
Prestacions de serveis 120.276,19 397.997,57
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 100.000,00 361.580,00
Subvencions oficials a les activitats 200.000,00 350.000,00

Ajuts concedits i altres despeses 12.2 (1.400,00) (96.127,50)
Ajuts concedits (1.400,00) (96.127,50)

Altres ingressos de gestió 3.656,98 -                    

Despeses de personal 12.3 (208.989,03) (322.279,43)
Sous, salaris i assimilats (172.540,90) (253.660,24)
Càrregues socials (36.448,13) (68.619,19)

Altres despeses d'explotació (326.088,60) (1.106.088,43)
Serveis exteriors: (284.951,93) (1.106.088,43)

Arrendaments i cànons (91.234,80) (314.847,78)
Reparacions i conservació (173,00) (15.184,36)
Serveis professionals independents (165.498,33) (238.143,34)
Serveis Bancaris (2.048,56) (3.962,89)
Publicitat, propaganda i relacions públiques (3.996,36) (37.457,63)
Altres serveis (22.000,88) (496.492,43)

Tributs (41.136,67) -                    

Amortització de l'immobilizat 5 y 6 (69.297,85) (66.519,43)

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 9.2 16.218,04 16.227,78

Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat 5 y 6 (139.929,26) -                    

Altres resultats 12.4 (218.422,40) -                    

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (523.975,93) (465.209,44)

Ingressos financers 2,19 3,09
Despeses financers (1.283,00) (6.667,12)

RESULTAT FINANCER (1.280,81) (6.664,03)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (525.256,74) (471.873,47)
Impostos sobre beneficis 11.2 -                    -                    
RESULTAT DE L'EXERCICI (DÈFICIT) (525.256,74) (471.873,47)

Les Notes 1 a 16 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys abreujat a l'exercici 2012.

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT DE L'EXERCICI 2012
(Euros)
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Excedents Excedent Subvencions,
Fons exercicis (Dèficit) donacions 
social anteriors de l'exercici i llegats TOTAL

SALDO INICIAL DE L'EXERCICI 2011 75.000,00 21.901,87 (134.758,83) 32.445,82 (5.411,15)
Dèficit del exercici 2011 - - (399.309,47) - (399.309,47)
Operacions de patrimoni net
    Augment del fons dotacional 100.000,00 - - - 100.000,00     
    Altres variacions del patrimoni net - (134.758,83) 134.758,83 (16.227,78) (16.227,78)

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011 175.000,00 (112.856,96) (399.309,47) 16.218,04 (320.948,39)
Ajustos per correccions d'errors (Veure Nota 2.5) -                 -                 (72.564,00) -               (72.564,00)

SALDO INICIAL DE L'EXERCICI 2012 175.000,00 (112.856,96) (471.873,47) 16.218,04 (393.512,39)
Dèficit de l'exercici 2012 -                 -                 (525.256,74) -               (525.256,74)
Altres variacions del patrimoni net -                 (471.873,47) 471.873,47 (16.218,04) (16.218,04)

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2012 175.000,00 (584.730,43) (525.256,74) -               (934.987,17)

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT DE L'EXERCICI 2012
(Euros)

Les Notes 1 a 16 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant de l'estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici 2012

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA
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Fundació Privada Institut d’ Arquitectura de Barcelona 

 
Memòria abreujada corresponent a l’ exercici anual acabat el 31 de desembre de 2012 
 

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 pròpia, subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya, 
constituïda en data 24 de desembre de 2008 per temps indefinit, davant el Notari de l’Il·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 Gràcia, 92 de Barcelona. Amb data 15 
de juliol de 2012 la Fundació ha traslladat les seves oficines al Carrer Provença, 318, de Barcelona. 
 
La Fundació consta inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya en data 23 
de juliol del 2009 amb l’expedient número 8452/2009 i classificada com a fundació benèfica de tipus 
docent i cultural. 

Segons s’estableix a l’article 7.1. dels seus Estatuts, els fins de la Fundació són: 

a) “Impartir docència de postgrau als titulats d’arquitectura i/o equivalents i impulsar la de Doctorat 
– previ compliment dels requisits legalment establerts  - orientant-les a la recerca i la producció 
de coneixement en arquitectura i urbanisme”. 

b) “Donar respostes a les demandes de la societat contemporània amb noves mesures de 
comprendre i difondre l’arquitectura”. 

c) “Projectar internacionalment l’activitat, tenir presència activa a xarxes i intercanviar 
coneixements amb altres realitats i cultures emergents des de l’arrelament a la societat i a la 
cultura pròpies” 

 

Sobre els beneficiaris de la Fundació, segons s’estableix a l’article 8 dels Estatuts: 

“El Patronat de la Fundació elegirà lliurement els beneficiaris, sense que hi hagi beneficiaris concrets ni 
determinats, individualment considerats, que estiguin legitimats per a exigir els beneficis que derivin de 
l’activitat fundacional. En l’elecció concreta dels beneficiaris el Patronat i, si és el cas, l’òrgan en el qual 
aquest delegui, actuarà en tot cas amb criteris d’imparcialitat i no discriminació. Ningú no podrà imposar 
l’atribució dels beneficis de la Fundació a persones determinades” 

Des de la seva constitució i fins la finalització del Màster MBIArch 2011-2012, l’activitat de la Fundació 
ha estat centrada en dur a terme activitats tant en l’àmbit acadèmic com activitats promocionals i 
publicitàries.  

El compliment de la voluntat fundacional correspon al Patronat.  
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Activitat de la Fundació en l’ exercici 2012 i escenari de futur 
 
Malgrat la bona acollida que van tenir les dues edicions del programa de postgrau –Màster MBIArch- 
pels períodes 2010-2011 i 2011-2012, tenint en consideració la situació financera de la Fundació i 
davant l’absència de garanties relatives al manteniment d’aportacions econòmiques per part de les 
entitats que formen part del 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 
Màster MBIArch i iniciar un any de transició i reflexió sobre l’ àmbit  d’actuació futur de la Fundació. 
 
El Patronat en la seva sessió del 26 de juliol del 2012 va estudiar la possibilitat d’encabir la Biarch 
dins l’estructura de la Fundació Mies Van der Rohe i en la sessió del 18 de gener de 2013 es planteja 
un nou projecte en explorar i desenvolupar el concepte Smart City com un conjunt integrat de 
solucions per a la gestió intel·ligent i integral de l’àrea urbana i dels serveis que presta. En el moment 
de la formulació d’aquests comptes anuals cap dels dos projectes han estat portats a terme per la 
Fundació. 
 
Així mateix, i tal i com es detalla a la Nota 9, al 31 de desembre de 2012 la Fundació presenta un 
patrimoni net negatiu per import de -934.987,17 euros, desequilibri patrimonial que no ha estat 
restablert a la data de formulació dels presents comptes anuals.  

Convenis de col·laboració subscrits 
 
Els convenis de col·laboració subscrits per la Fundació durant l’exercici 2012, així com aquells 
subscrits amb anterioritat i que han tingut efecte en els presents comptes anuals són els següents: 
 

Conveni de col·laboració Ajuntament de Barcelona    100.000,00 € 
Conveni de col·laboració Generalitat de Catalunya   100.000,00 € 
Conveni de col·laboració Fundació Catalunya Caixa     50.000,00 € 
Conveni de col·laboració Fundació Catalunya Caixa      50.000,00 € 
Conveni de col·laboració idEC (inclou 2 annexes) 
Conveni lloguer espais idEC 

 

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 memòria. 

2. Bases de presentació dels comptes anuals abreujats 

2.1    Imatge fidel i marc normatiu d’ informació financera aplicable a la Fundació 

Els comptes anuals abreujats adjunts s’ han preparat a partir dels 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 dels resultats de la Fundació durant l’exercici 2012.  
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Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part dels comptes anuals abreujades 
(balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i les notes de la memòria 
dels comptes anuals) estan expressades en euros, que és la moneda de presentació i funcional de la 
Fundació.  

Aquests comptes anuals abreujats  es sotmetran a l’ aprovació del Patronat i s’estima que seran 
aprovats sense cap modificació.  

Al 31 de desembre de 2012, el marc normatiu d’ informació financera aplicable a la Fundació  és 
l’establert a: 

- Llei 4/2008 de 24 d’ abril, del llibre 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 l’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 dels 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 matèria comptable. 

2.2   Principis comptables aplicats 

El Patronat de la Fundació ha confeccionat aquests comptes anuals abreujats tot considerant la 
totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria 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  Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

En l’ elaboració dels 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. Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a: 

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



 

 

7 
 

2.4  Comparació i comparabilitat de la informació 

Als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, junt 
amb els comptes anuals corresponents a l’exercici 2012 es reflecteixen xifres comparatives 
corresponents a l’exercici anterior, sense que existeixin raons excepcionals que impedeixin la 
seva comparabilitat.  

2.5  Correcció d’errors. 

En la preparació dels comptes anuals abreujats adjunts  s’ ha posat de manifest l’ existència de un 
error per la falta de comptabilització d’un cànon de l’exercici 2011 per un import de 72.564,00 €. 
Per aquest motiu s’ha realitzat la correcció de l’error en els comptes anuals de l’exercici 
2011. S’han incrementat en l’exercici 2011 els epígrafs “creditors varis” i “arrendaments i 
cànons” per l’esmentat error.   

2.6 Canvis en criteris comptables. 

Durant l’exercici 2012 no s’ han produït canvis en criteris comptables significatius respecte a 
aquells que es van aplicar en l’ exercici anterior. 

2.7 Agrupació de partides. 

Determinades partides del balanç abreujat, del compte de pèrdues 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 inclòs la informació desagregada a 
les corresponents notes de la memòria abreujada adjunta. 

2.8 Principi d’entitat en funcionament 

Tal i com es detalla a la Nota 1 i 9, al 31 de desembre de 2012 la Fundació presenta un patrimoni 
net negatiu per import de 934.987,17 euros, desequilibri patrimonial que no ha estat restablert a 
la data de la formulació dels presents comptes anuals. Una bona part d’aquest saldo negatiu 
precedeix de les pèrdues generades durant els darrers tres exercicis. Per altre banda, el fons de 
maniobra es negatiu de 934.987,17 euros. 

Considerant la situació patrimonial i financera de la Fundació, el fet de no convocatòria del 
Màster MBIArch (Nota1),  la manca de seu per les activitats acadèmiques i el procés de rescissió 
de contractes laborals de la Fundació, els comptes anuals adjunts no s’han elaborat sota el 
principi d’entitat en funcionament. 
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3. Aplicació del dèficit de l’exercici 

La proposta d’aplicació del resultat negatiu de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2012 es la 
següent: 

    Euros 
Base per l'aplicació   

  Dèficit de l'exercici 
      
525.256,74    

  
 

525.256,74 
Aplicació   

  
Aplicació a excedents d'exercicis 
anteriors 

      
525.256,74    

    525.256,74    
 

4.  Normes de registre i valoració 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració dels seus 
comptes anuals abreujats de l’exercici 2012, 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, l'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 pèrdues 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 informàtiques: 

La Fundació registra en aquest compte els costos produïts en l'adquisició de les aplicacions 
informàtiques necessàries per el desenvolupament de l’ activitat. Els costos de manteniment de 
les aplicacions informàtiques es registren en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es 
produeixen. L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza aplicant el mètode lineal 
durant un període de tres anys. Donada la manca d’activitat a partir del darrer trimestre del 2012, 
la fundació ha considerat deteriorar la totalitat dels actius. 

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 pèrdues per 
deteriorament, si n’hi hagués, conforme al criteri esmentat en aquesta mateixa nota. 

Les despeses de conservació i manteniment dels diversos elements que componen l'immobilitzat 
material s'imputen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeixen. Per contra, 
els imports invertits en millores que contribueixin a augmentar la capacitat o eficiència o a 
allargar la vida útil d’aquests béns es registren com a major cost d’aquests. 
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La Fundació amortitza l'immobilitzat material seguint el mètode lineal, aplicant percentatges 
d'amortització anual calculats en funció dels anys de vida útil estimada dels respectius béns, 
segons el detall següent: 

 
 Anys de vida  

útil estimada 
  

Mobiliari 5 
Altres instal·lacions 20 
Equips de processament de informació 4 
  

 

Donada la manca d’activitat a partir del darrer trimestre del 2012, la fundació ha considerat 
deteriorar la totalitat dels actius. 

4.3.  Bens integrants del patrimoni històric i cultural 

Al 31 de desembre de 2012 la Fundació no té bens d’ aquestes característiques. 

4.4. Arrendaments  

Els arrendaments en els que l’arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis 
derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments en concepte 
d’arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de l’arrendador) es carreguen al compte 
de pèrdues i guanys de l’exercici en què es meriten sobre una base lineal durant el període 
d’arrendament. 

La Fundació no disposa d’arrendaments financers. 

4.5.  Instruments financers  

4.5.1 Actius financers 

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

De forma general, en el balanç abreujat adjunt es classifiquen com a corrents els actius financers 
amb venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si el seu venciment supera aquest 
període. 

La Fundació registra la baixa d’un actiu financer quan s’ha extingit o s’han cedit els drets 
contractuals sobre els fluxos d’aquest, i s’hagin transferit de forma substancial els riscs i 
beneficis inherents a la seva propietat. En el cas concret de comptes a cobrar, s’entén que aquest 
fet es produeix en general si s’han transmès els riscs d’insolvència i de mora. 
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La totalitat dels actius financers de la Fundació es classifiquen en la categoria de a cost 
amortitzat. Comprenen els crèdits per operacions de les activitats (usuaris i deutors varis) i els 
crèdits per la resta d’operacions que no tenen origen en les activitats de l’entitat i els seus 
cobraments són de quantia determinada o determinable. Es valoren inicialment pel seu valor 
raonable, que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, correspon al preu de transacció. En 
posteriors valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el 
compte de resultats aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu, amb excepció dels préstecs i 
partides a cobrar amb venciment no superior a un any que es continuen valorant pel seu valor 
raonable. 

Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en quanties i venciments dels saldos dels 
comptes que estan classificats en la categoria d’actius financers a cost amortitzat, la Fundació 
realitza la corresponent correcció del valor per deteriorament amb càrrec al compte de pèrdues i 
guanys abreujat de l’exercici en que el deteriorament s’ha posat de manifest. En el càlcul de les 
pèrdues per deteriorament, s’utilitza com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu futurs 
el valor de mercat de l’actiu. 

Les reversions de les pèrdues per deteriorament prèviament registrades, en cas de produir-se, es 
reconeixen en el compte de pèrdues i guanys abreujat de l’exercici en que el deteriorament s’ha 
eliminat o rebut. 

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

4.5.2 Passius  financers 

La Fundació fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i la revisa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la Direcció. 
Aquesta classificació depèn de la finalitat pels quals aquests passius han estat formalitzats. 

De forma general, en el balanç adjunt abreujat es classifiquen com a corrents els passius 
financers amb venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si el venciment supera 
aquest període. 

La baixa d’un passiu financer es reconeixerà quan l’obligació que genera s’hagi extingit. 

La totalitat dels passius financers de la Fundació es classifiquen a la categoria de passius 
financers a cost amortitzat. 

Es valoren inicialment pel seu valor raonable, i es registren també les despeses necessàries per a 
la seva obtenció. En períodes posteriors, la diferència entre els fons obtinguts (nets de les 
despeses necessàries per a la seva obtenció) i el valor de reemborsament, si n’hi hagués i fos 
significativa, es reconeix en el compte de pèrdues i guanys  durant la vida del deute d’acord amb 
el tipus d’interès efectiu.  

Els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 
d’interès contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu valor 
nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu.  
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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 dipòsits 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 balanç 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 l’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 està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.  

Segons aquest règim la Fundació gaudeix de l’exempció de l’Impost sobre Beneficis pels 
resultats obtinguts durant l’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 independència del moment en què 
es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. Aquests ingressos es valoren pel 
valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i impostos. 

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la 
prestació a la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb 
fiabilitat. En el cas dels ingressos corresponents a les matricules del Màster 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 contingències 

 El Patronat de la Fundació en la formulació dels 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, però que 
resulten indeterminats quant al seu import i/ o moment de cancel·lació. 



 

 

12 
 

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

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s'estima que la probabilitat 
que s'hagi d'atendre l'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 memòria, en 
la mesura que no siguin considerats com a remots. Les provisions es valoren pel valor actual de 
la millor estimació possible de l'import necessari per cancel·lar o transferir l'obligació, tenint en 
compte la informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els ajustos que 
sorgeixin per l'actualització d’aquestes provisions es registren com una despesa financera 
conforme es va meritant. 

4.11.  Indemnitzacions per acomiadament 

 D'acord amb la legislació vigent, la Fundació està 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 l'exercici en què s'adopta la decisió de l'acomiadament i es creen les 
expectatives vàlides enfront tercers.  

 A 31 de desembre de 2012 està pendent de pagament la indemnització per acomiadament del 
director de l’Institut, el Sr. Jorge Garcia de la Cámara per un import de 32.055,51 Euros. 

4.12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

Per la naturalesa de les activitats a les quals es dedica, la Fundació no te responsabilitats, 
despeses actius ni provisions i contingències de caràcter mediambiental que puguin ser 
significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultat d’ aquesta. Per 
aquest motiu, en aquesta memòria no s’ inclouen detalls específics respecte a la informació de 
qüestió mediambientals. 

4.13.  Subvencions, donacions i llegats 

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

1. Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de 
l'import o el bé concedit, en funció de si són de caràcter monetari o no,  i s'imputen a 
resultats en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en el període per als elements 
subvencionats o, si s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per 
deteriorament, a excepció de les rebudes de 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 què es concedeixen, excepte 
si es destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas s'imputaran en 
aquests exercicis. Si es concedeixen per finançar despeses específiques, la imputació es 
realitzarà a mesura que es meritin les despeses finançades. 
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4.14.  Transaccions amb entitats vinculades 

Amb caràcter 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 dels comptes anuals abreujats, es consideren entitats vinculades de la 
Fundació les detallades a la Nota 13. 

5.  Immobilitzat intangible 

Els moviments registrats en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis 2012 i 2011 es 
presenta a continuació: 

Exercici 2012  

  Euros 
  Saldo Addicions Saldo 
  01/01/2012 (Dotacions) 31/12/2012 
Aplicacions informàtiques       
Cost 54.816,09              -      54.816,09  
Amortització 
Deteriorament 

(34.331,47) 
 

(18.270,94) 
(2.213,68) 

(52.602,41) 
(2.213,68) 

Total valor net comptable 20.484,62  (20.484,62) 0,00  
 

Exercici 2011 

 Euros 
 Saldo 

01/01/2011 
Addicions 

(Dotacions) 
Saldo 

31/12/2011 
    
Aplicacions informàtiques-    
Cost 53.665,59 1.150,50 54.816,09 
Amortització (16.340,33) (17.991,14) (34.331,47) 
Total valor net comptable 37.325,26 (16.840,64) 20.484,62 

 

Les inversions realitzades durant l’exercici 2011 corresponen als costos incorreguts en l’adquisició de 
certes aplicacions informàtiques 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 informàtica que es troba finançada mitjançant una subvenció. Al 31 de desembre de 2012 
l’import pendent d’amortitzar es de 0 euros (vegeu Nota 9.2), a 31 de desembre del 2011 era de 
16.218,04 euros. 
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Al tancament dels exercici 2012 la totalitat de l’immobilitzat intangible de la Fundació es troba fora 
d’ús (a 31 de desembre de 2011 la Fundació no tenia elements de l’immobilitzat intangible totalment 
amortitzats que seguien en ús) . Donada la manca d’activitat a partir del darrer trimestre del 2012, la 
fundació ha considerat deteriorar la totalitat dels actius a 31 de desembre de 2012. Durant l’exercici 
2011 no s’ ha registrat cap correcció valorativa per deteriorament dels actius intangibles.  

6. Immobilitzat material 

Els moviments registrats en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis 2012 i 2011 es 
presenta a continuació: 

Exercici 2012  Euros 

  Saldo Addicions   Saldo 
01/01/2012 (Dotacions) Baixes 31/12/2012 

Mobiliari-         
Cost 131.180,21  697,73            -      131.877,94  
Amortització 
Deteriorament 

(32.144,55) 
- 

(26.307,92) 
(73.425,47) 

          -  
- 

(58.452,47) 
(73.425,47) 

  99.035,66  (99.035,66)           -      0,00  
Altres instal·lacions-         
Cost 11.958,20  0,00            -      11.958,20  
Amortització 
Deteriorament 

(1.080,32) 
- 

(599,55) 
(10.278,33) 

          -  
    - 

(1.679,87) 
(10.278,33) 

  10.877,88  (10.877,88)           -      0,00  
Equips de procés d’ informació-         
Cost 107.224,46  0,00  (1.208,90) 106.015,56  
Amortització 
Deteriorament 

(29.073,69) 
- 

(24.119,44) 
(53.201,96) 

379,53  
- 

(52.813,60) 
(53.201,96) 

  78.150,77  (77.321,40) (829,37) 0,00  
          
Immobilitzat en curs 
Deteriorament 

352,85  
- 

            -   
(352,85)    

          -  
-     

352,85  
(352.85) 

          
Total cost 250.715,72  697,73  (1.208,90) 250.204,55  
Total amortització 
Deteriorament 

(62.298,56) 
- 

(51.026,91) 
(137.258,61) 

379,53  
- 

(112.945,94) 
(137.258,61) 

Total valor net comptable 188.417,16  (187.587,79) (829,37) 0,00  
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Exercici 2011 Euros 

  
Saldo Addicions   Saldo 

01/01/2011 (Dotacions) Traspassos 31/12/2011 
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  
Altres instal·lacions-         
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  
Amortització (5.889,33) (23.184,36) 0,00  (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 comptable 189.848,49  (1.431,33)           -      188.417,16  

 

Durant l’exercici 2011 la Fundació va realitzar inversions en instal·lacions i mobiliari per tal 
d’adequar les instal·lacions a les necessitats del col·lectiu d’estudiants de la segona edició del Master 
MBIArch. Així mateix, es van realitzant inversions en equips de caràcter tècnic necessari per 
l’activitat acadèmica. 

La baixa registrada durant l’exercici 2012 en equips de procés d’informació, correspon a la venda 
d’un ordinador a l’antiga Direcció de la Fundació. 

Donada la manca d’activitat a partir del darrer trimestre del 2012, la totalitat de l’immobilitzat 
material de la Fundació es troba fora d’ús, conseqüentment la fundació ha considerat deteriorar la 
totalitat dels actius a 31 de desembre de 2012 (a 31 de desembre de 2011 la Fundació no tenia 
elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats que estaven en ús). 

7. Arrendaments operatius 

Conveni de Col·laboració amb la Fundació Privada Institut d’ Educació Continua (idEC) 

La Fundació Privada Institut d’Educació Contínua (idEC) és una fundació  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 -mitjançant el Conveni de Col·laboració 
subscrit entre les parts en data 1 de setembre de 2010-  dels espais i instal·lacions que han constituït 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 vigència inicial fins al 31 d’ agost de 
2014. 
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L'import de les quotes d'arrendament operatiu (que inclouen lloguer d’ espais, subministres i 
manteniment) reconegudes com a despesa en l’exercici 2012 és de 76.182,65. El deute existent per 
aquest concepte al 31 de desembre de 2012 ascendeix al import de 375.682,24 euros. 

De conformitat amb l’establert a l’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 haurà de satisfer una indemnització 
a l’idEC per la cancel·lació anticipada del contracte d’ arrendament de 200.000 euros, import que s’ha 
registrat en els presents comptes anuals de l’exercici 2012.  

Així mateix, i en funció dels annexos subscrits entre les parts a data 1 de setembre de 2010, la 
Fundació haurà de satisfer a l’ idEC un cànon acadèmic per import de 68.442 euros, import que s’ha 
registrat en els  comptes anuals de l’ exercici 2011 per import de 49.916 euros i en els de l’exercici 
2012 per import de 18.526 euros. 

A la data d’ aprovació dels presents comptes anuals les parts no han finalitzat les negociacions 
relatives a la liquidació dels imports meritats en funció dels convenis subscrits esmentats 
anteriorment. Deute registrat amb l’idEC classificat per any i concepte  de meritament és el següent: 

  2010 2011 2012 Total 
Lloguer   66.179,30       204.687,36         89.895,53       360.762,19    
Consums              -            7.900,95           5.978,72        13.879,67    
Varis              -               945,98                94,40          1.040,38    
Subtotal 

   
375.682,24 

Indemnització              -                     -         200.000,00       200.000,00    
Cànon              -          49.916,00         18.526,00        68.442,00    

Total   66.179,30      263.450,29       314.494,65       644.124,24    
 

8.      Actius financers  a curt termini 

La composició de l’epígraf  “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar” al 
31 de desembre de 2012  i 2011 així com els moviments durant ambdós exercicis es mostra a 
continuació: 

  Euros 
  2012 2011 
Deutors i altres parts vinculades 100.000,00               -      
Altres crèdits amb les Administracions 
Públiques (Nota 11.1)              - 576,00  

Total 100.000,00  576,00  
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 Euros 
 2012 2011 
   

Saldo inicial 576,00 198.818,97 
Augments 100.000,00 1.037.580,07 
Disminucions (576,00) (1.235.823,04) 
Saldo final 100.000,00 576,00 

 

El saldo en Deutors i altres parts vinculades correspon a una subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya. 

9. Patrimoni Net  

9.1 Fons propis 

La composició d’aquest capítol durant els exercicis 2012 i 2011, així com les variacions incorporades 
durant els esmentats exercicis, es descriuen a continuació: 

 
Euros 

  Fons   Resultat de  Total Fons 
  dotacional Romanent l'exercici propis 
Saldo final de l'exercici 2011 175.000,00  (112.856,96) (399.309,47) (337.166,43) 
Ajustos per errors                         -      (72.564,00) (72.564,00) 
Saldo inicial de l'exercici 2012 175.000,00  (112.856,96) (471.873,47) (409.730,43) 
Distribució resultat de l'exercici 
2011                    -      (471.873,47) 471.873,47  - 

Dèficit de l'exercici 2012                    -                            -      (525.256,74) (525.256,74) 
Saldo final de l'exercici 2012 350.000,00  (697.587,39) (997.130,21) (1.344.717,60) 

 

 

  Euros 
  Fons   Resultat de  Total Fons 
  dotacional Romanent l'exercici propis 
Saldo a l'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                 -      

Dèficit 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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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 l’ equilibri patrimonial de la Fundació. 
Aquesta aportació es va materialitzar mitjançant  l’ aplicació a la esmentada finalitat de la quantitat de 
100.000 euros de la quantia total aportada per la Fundació Catalunya Caixa durant l’ 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.  
 
Al 31 de desembre de 2012 la Fundació presenta uns fons propis negatius i un patrimoni net negatiu 
per import de 934.987,17 euros, desequilibri patrimonial que no ha estat restablert a la data d’ 
aprovació dels presents comptes anuals. 

Tot i considerant la situació patrimonial i financera de la Fundació així com els aspectes relatius a la 
no activitat acadèmica i del marc d’actuació de l’ Institut esmentada en la Nota 1 i 2, els comptes 
anuals adjunts no s’ han elaborat sota el principi d’entitat en funcionament.  

9.2  Subvencions, donacions i llegats rebuts 

El moviment produït en aquest capítol del balanç de situació en els exercicis 2012 i 2011 ha estat el 
següent: 

 Euros 
 2012 2011 
   
Saldo inicial 16.218,04   32.445,82 
Imputació a resultats (16.218,04) (16.227,78) 
Saldo final 0 16.218,04 

 

Aquest epígraf  incloïa una subvenció concedida en l’ exercici 2010 per finançar l’ inversió d’ una 
aplicació informàtica. Al 31 de desembre de 2012 està totalment amortitzat. (vegeu Nota 5). 

La totalitat de les subvencions i quantitats atorgades a la Fundació en funció dels convenis de 
col·laboració subscrits que han estat concedides per finançar les activitats del exercici 2012, per el 
que han estat registrades amb abonament al resultat de l’exercici, es detallen a la Nota 12.1. 

 

10. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

El detall dels d’aquest epígraf és el següent: 
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 Euros 
 2012 2011 
   
Creditors per prestació de serveis   
  idEC - Universitat Pompeu Fabra (Notes 7 
i 13.2) 

644.124,24 329.629,59 

  Altres creditors 295.420,84 226.892,61 
 939.545,08 556.522,20 
   
Remuneracions pendents de pagament 
(Personal) 

32.055,51 3.515,38 

Administracions públiques creditores (Nota 
11.1) 
 

58.047,82 
 
 

35.959,42 
 
 

 1.029.648,41 595.997,00 
 
 
Informació sobre ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors. Disposició addicional tercera.   
Deure d’ informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en 
operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels contractes formalitzats, a data 31 de 
desembre de 2012: 

Tots els saldos pendents de pagament al 31 de desembre de 2012 excedeixen els terminis. 

Pagaments realitzats en 
l'exercici 2012   

 Dins termini (75 dies) Fora termini Total 
92.527,45 27.354,82 119.882,27 
77,18% 22,82% 

  

 

11. Administracions públiques i situació fiscal 

11.1 Saldos mantinguts amb les Administracions públiques  

 La composició dels saldos mantinguts amb les Administracions públiques al 31 de desembre de 
2012 i 2011 és la següent: 

 

 



 

 

20 
 

Saldos deutors 

 Euros 
 2012 2011 

   
Hisenda Pública deutora per IVA - 576,00 
Total - 576,00 

Saldos creditors 

 Euros 
 2012 2011 

   
Hisenda Pública creditora per IVA 432,60 1.724,28 
Hisenda Pública creditora per IRPF 48.890,22 18.141,34 
Seguretat Social - 16.093,80 
Recàrrecs i ajornaments 8.725,00 - 
Total 58.047,82 35.959,42 

 

Els saldos pendents de pagament de la Hisenda Publica creditora per tots els conceptes es troben 
vençuts i pendents de pagament. S’estima un import de 8.725,00 euros en concepte de recàrrecs. 

11.2  Impost de Societats 

La Fundació s’acull a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense 
ànim de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge. En aplicació del que estableix l’esmentada llei,  
la Fundació no tributa per l’Impost de Societats. A més, no realitza altres activitats no incloses en 
la seva finalitat fundacional. 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre Societats dels 
exercicis 2012 i 2011 és la següent: 

 Euros 
 2012 2011 
   
Resultat comptable del exercici (525.256,74) (471.873,47) 
Impost de Societats - - 
Augments /( Disminucions) -   
  Diferencies permanents 525.256,74 471.873,47 
  Diferències temporals - - 
 - - 
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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 l'exercici 2012 la 
Fundació té oberts a inspecció els darrers quatre exercicis pels impostos que li son d’aplicació. La 
Fundació considera que s'han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, 
per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies 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 presents comptes anuals. 

12. Ingressos i despeses 

12.1.  Ingressos de la Fundació per les activitats 
 

La composició dels ingressos de la Fundació per les activitats durant els exercicis 2012 i 2011 es 
detalla a continuació. La Fundació realitza la seva activitat social a la ciutat de Barcelona, d’ on 
provenen la totalitat dels ingressos meritats, convenis subscrits i subvencions rebudes.  

 Euros 
 2012 2011 
   
Prestacions de Serveis (matriculacions MBIArch) 120.276,19 

 
397.997,57 

Ingressos de promocions, patrocinadors i 
col·laboracions 

100.000,00 361.580,00 

Subvencions oficials a les activitats 200.000,00 350.000,00 
   
 420.276,19 1.109.577,57 

 

Prestacions de serveis 

L’ import registrat al epígraf “Prestacions de Serveis“correspon íntegrament als ingressos per les 
matriculacions en el màster MBIArch, d’ acord al criteri de reconeixement d’ ingressos per 
matricules adoptat per la Fundació i detallat a la Nota 4.9. 
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Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

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

 Euros 
 2012 2011 
   
Catalunya Caixa - Obra Social 
(cessió d’us) 

-   36.580,00 

Catalunya Caixa - Obra Social - 200.000,00 
Fundació Catalunya Caixa  100.000,00 125.000,00 
 100.000,00 361.580,00 

 

Durant l’exercici 2012 la Fundació va subscriure dos convenis de col·laboració, per un import de 
50.000,00 euros cadascun, amb la Fundació Catalunya Caixa, emmarcat en la col·laboració de 
Catalunya Caixa, com a membre del Patronat. 

Pel que fa a l’exercici 2011 la Fundació va subscriure un conveni amb l’Obra Social de Catalunya 
Caixa per la cessió d’ús en diferents dependències de l’edifici de “La Pedrera”. La valoració 
econòmica d’ aquestes cessions d’ús, d’ acord als termes 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 càrrec al compte “arrendaments 
i cànons” del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2011. 

També al 2011 la Fundació va subscriure un 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 econòmic de 200.000 
euros, destinat a finançar les seves activitats acadèmiques durant l’ exercici 2011. 
 

A més es va subscriure un altre conveni amb la Fundació Catalunya Caixa, 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, 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 l’aportació al 
Fons Fundacional, conforme als acords subscrits en la reunió de Patronat celebrada el 23 de 
novembre del 2011 (vegeu Nota 9.1), per el que del import total atorgat, un import de 125.000 euros 
s’ha registrat amb abonament al Compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2011. 

Subvencions oficials 

El detall de les subvencions oficials rebudes durant els exercicis 2012 i 2011 es mostra a 
continuació: 
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 Euros 
 2012 2011 
   
Ajuntament de Barcelona 100.000,00 350.000,00 
Generalitat de Catalunya 100.000,00 - 
 200.000,00 350.000,00 

 

Durant els exercicis 2012 i 2011, l’Ajuntament de Barcelona va subscriure convenis de 
col·laboració amb la Fundació per valor de 100.000,00 euros i 350.000,00 euros respectivament. 
La Generalitat de Catalunya, a traves de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 
d’Economia i Coneixement i durant el 2012 també va subscriure un conveni de col·laboració 
amb la Fundació per 100.000,00 euros, import que a data 31 de desembre de 2012, es troba 
pendent de cobrament.  

12.2. Ajuts concedits i altres despeses. 

Durant l’ exercici 2012 la Fundació ha atorgat una beca. L’import total meritat per aquest 
concepte durant l’ exercici 2012 es de 1.400,00 euros. 

12.3. Despeses de personal 

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

 Euros 
 2012 2011 
   
Sous, salaris i assimilats 131.772,24 247.582,07 
Seguretat social a càrrec de l’ empresa 36.448,13      68.619,19 
Indemnitzacions 40.768,66 6.078,17 
 208.989,03 322.279,43 

 

El nombre mitjà aproximat d’empleats durant l’exercici 2012 ha estat de 3 treballadors, a 31 de 
desembre de l’exercici 2011 va ser de 7 treballadors. A 31 de desembre de l’exercici 2012 no 
existia cap relació laboral en vigor. El personal al tancament de l’exercici 2011 era el següent: 

 2011 
 Homes Dones Total 
Direcció 1 - 1 
Administració - 3 3 
Tècnics 2 4 6 
 3 7 10 
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12.4. Altres resultats 

L’epígraf altres resultats inclou els següents conceptes:  

- 200.000 euros corresponent a l’ indemnització a l’idEC per la cancel·lació anticipada del 
contracte d’ arrendament tal i com s’ indica en la Nota 7. 

- 8.950,96 euros per cancel·lació del contracte amb Oce España.  
- 8.725,00 euros per recàrrecs d’ hisenda  
- 746,44 per regularitzacions de caixa. 

13. Operacions i saldos amb parts vinculades 

Les entitats vinculades amb les que la Fundació ha realitzat transaccions durant l’ exercici 2012 són: 

- Fundació Catalunya Caixa, Patró de la Fundació. 
- Ajuntament de Barcelona, Patró de la Fundació. 
- Generalitat de Catalunya, Patró de la Fundació. 
- Fundació Privada Institut d’ Educació Continua (idEC), 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.Operacions amb vinculades 
 

Les transaccions amb parts vinculades realitzades en els exercicis 2012 i 2011 per la Fundació es 
detallen a continuació: 

 
Finançament 

 
La Fundació ha rebut els següents fons de parts vinculades: 

 
 Euros 
 2012 2011 
Catalunya Caixa - Obra Social - 200.000,00 
Fundació Catalunya Caixa - Convenis 100.000,00 225.000,00 
Ajuntament de Barcelona - Subvenció 100.000,00 350.000,00 
Generalitat de Catalunya 100.000,00 - 
 300.000,00 775.000,00 

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

                  
 Euros 
 2012 2011 
   
Obra Social Catalunya Caixa - Convenis cessió us - 36.580,00 
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idEC - Universitat Pompeu Fabra (Nota 7) 314.494,65    263.450,28 
Catalunya Caixa Serveis AGS 2.700,00 38.232,00 
 317.194,65 338.262,28 

 
 

13.2.Saldos mantinguts amb parts vinculades 
 

Al 31 de desembre de 2012 resta pendent de cobrament 100.000 euros procedents de la 
subvenció concedida per la Generalitat. 
 
Els saldos creditors per aquests conceptes al 31 de desembre dels exercicis 2012 i 2011 són: 

 
 Euros 
 2012 2011 
   
idEC - Universitat Pompeu Fabra (Nota 7) 644.124,24 329.629,57 

Catalunya Caixa Serveis AGS 9.558,00 6.372,00 
 653.682,24 336.001,57 

 

14. Aplicació d’ elements patrimonials i d’ ingressos a finalitats estatutàries 

En l’exercici 2012, s’ha acomplert amb l’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 dels 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 l’increment dels fons propis de la fundació. 

 
 Euros 
 2012 2011 
   
Ingressos totals Fundació 440.153,40 1.125.816,44 
Despeses patrimonials i activitat econòmica 219.705,40 6.667,12 
Diferència 220.817,42 1.119.149,32 
A aplicar 70% 154.572,20 783.404,52 
Despeses fundacionals de l’ exercici 745.704,74 1.591.014,79 
Import destinat en l’ exercici 745.704,74 1.591.014,79 
Pendent de destinar - - 

 
A més s’informa que les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats 
no han estat superiors al 15% dels ingressos nets de l’exercici. 
 

15. Altra informació 

15.1 Retribucions i altres prestacions al Consell Acadèmic i a la Direcció de la Fundació. 
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Durant els exercicis 2011 i 2012 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 Acadèmic i la Direcció de la Fundació es 
mostren a continuació. Al 31 de desembre de 2012 i 2011 no es mantenen acomptes o crèdits 
concedits als membres del Consell de Direcció Acadèmica ni s’ havia contret amb els mateixos 
qualsevol obligació en matèria de pensions o assegurances de vida. 
 

Consell Acadèmic 

Les retribucions i remuneracions total dels membres del Consell Acadèmic durant l’ exercici 
2012 han estat de 2.100,00 euros, durant l’exercici 2011 van ser de 55.721,80 euros. Aquest 
import inclou aquelles remuneracions per a l’exercici de les seves activitats professionals 
d’alguns membres del Consell Acadèmic, segons mostra el següent detall: 

 
 Euros 
 2012 2011 
   
Prestació de serveis d’ assessoria 2.700,00 46.621,80 
Retribucions per assistència a Consell Acadèmic - 9.100,00 

 2.700,00 55.721,80 
 
  

Direcció 
 
El personal que desenvolupava la tasca de direcció, va meritar una retribució econòmica de 
43.879,60 euros bruts per aquestes activitats en el marc de les seves relacions contractuals i en 
concepte de indemnització 34.000,00 euros. En l’exercici 2011, la remuneració va ser de 
64.359,85 euros. 

 
 
15.2 Informació relativa al Patronat de la Fundació i al Consell Acadèmic 

 

Els membres que composen el Patronat al 31 de desembre de 2012 així com a la data de formulació i 
aprovació dels comptes anuals son els següents: 

 Patronat de la Fundació 
  
President:  
Vicepresident: 

Sr. Antoni Vives i Tomàs (Ajuntament de Barcelona) 
Sr. Albert Carné Hernández (Generalitat de Catalunya) 

Vicepresident: 
Vocal: 

Sr. Manel Rosell Martí (Catalunya Caixa) 
Sr. Albert Carreras de Odriozola (Generalitat de 
Catalunya) 

Vocal: Sr. Vicente Guallart i Furió (Ajuntament de Barcelona) 
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Vocal: Sr. Jaume Casals Pons (Universitat Pompeu Fabra) 
Vocal: Sr. Antoni Giró i Rosa (nou Josep Ferrer Llop) 

(Universitat Politècnica de Catalunya) 
Vocal: 
 
Vocal: 
Secretari (no 
patró): 
 

Sr. Lluis Comeron (Col·legi Oficial d’ Arquitectes de 
Catalunya) 
Sra. Marta Lacambra (Catalunya Caixa) 
Sr. Albert Vilalta Cambra 

 

Els membres que composen el Consell Acadèmic al 31 de desembre de 2012 així com a la data de 
formulació i aprovació dels comptes anuals son els següents: 

 

 

Consell Acadèmic 
 

Sra. Gloria Moure 
Sr. Iñaki Ábalos 
Sr. Josep Anton Acebillo 
Sr. Antoni Gironés 
Sr. Juan Pere Ravetllat 
Sr. Pere Riera 
Sr. Agustí Obiol 
 

 

15.3 Honoraris d’ auditoria 

Durant l’exercici 2012 els honoraris relatius als serveis d'auditoria de comptes prestats per 
l'auditor de la Fundació, PricewaterhouseCooppers Auditores S.L. i Gabinet Tècnic d’Auditoria i 
Consultoria S.A. , ascendeixen a un import de 8.000 euros (al exercici 2011 van ser de 2.445 
euros corresponents a altres auditors). Durant l’exercici ni el mencionat auditor ni altres societats 
vinculades han prestat cap altre servei.  

 

16. Fets posteriors 

Durant l’ exercici 2012 i prèviament a l’ aprovació dels comptes anuals, s’ han produït els següents 
fets posteriors: 
 

- Durant l’ exercici 2012 i derivat de la situació financera de l’ institució, la Fundació ha tramitat 
amb l’ Agència Tributaria l’ aplaçament de les declaracions d’ impostos relatives al primer 
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semestre d’ IRPF per un import conjunt de 48.860,22 Euros. Els aplaçaments del primer i segon 
trimestre en concepte d’IRPF de l’exercici 2012 no han estat concedits i a data de tancament dels 
comptes anuals es troben en via executiva. A partir del dia 5 de maig de 2013 els bens de l’Institut 
ja es troben en situació d’embargament per part d’Hisenda. L’ aplaçament corresponent al tercer 
trimestre, que si que fou concedit, ha estat incomplert en el pagament del segon termini. Per tant 
també es troba en situació irregular.  

- S’estima que a data de tancament de l’exercici 2012 l’import dels recàrrecs pels impostos no 
pagats és de 8.725,00 Euros. Si en l’exercici 2013 es realitza el pagament pendent, es generaran 
interessos, nous recàrrecs i sancions que ja es comptabilitzaran com a despesa de l’exercici 2013. 

  
El Patronat de la Fundació no té coneixement de que s’hagi produït cap altre fet significatiu amb 
posterioritat a la data de tancament de l’exercici 2012 que pogués afectar els estats financers tancats 
en aquesta data i que no s’hagi recollit a la present memòria de comptes anuals. 

 

Barcelona, 11 de juny de 2013 

 

 

 

L’ ULTIM FULL CORRESPON AL CERTIFICAT DEL SECRETARI RELATIU A L’ 
APROVACIO DELS CC.AA I LES SIGNATURES DE TOTS ELS MEMBRES DEL PATRONAT. 
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