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Notes de la Exercici 
ACTIU memoria 2014 

A) ACTIU NO CORRENT 5.738,03 

1. Immobilitzat intangible 5 0,00 
11. Immobilitzat material 6 5.318,88 
VI. Inversions financeres a lIarg termini 7 419,15 

B) ACTIU CORRENT 814.670,19 

11. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar 7 305.305,06 

3. Patrocinadors 75.000,00 
6. Actius per impost corrent i altres crédits amb les 

administracions públiques 10 7.247,48 

7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 223.057,58 

IV. Inversions financeres a curt termini 7 405.000,00 
V. Periodificacions a curt termini 268,92 
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 104.096,21 

TOTAL ACTIU (A) + (B) 820.408,22 

Notes de la Exercici 
PATRIMONI NET I PASSIU memoria 2014 

A) PATRIMONI NET 804.910,77 

A-1) Fons propis 746.854,17 
(1+111) Fons socials i excedents d'exercicis anteriors 9 746.642 ,81 
V. Excedent de I'exercici (positiu o negatiu) 3 211 ,36 

A-2) Subvencions, donacions i lIegats rebuts i altres 
ajustaments 58.056,60 
3. Altres subvencions, donacions i lIegats 12 58.056,60 

C) PASSIU CORRENT 15.497,45 
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 8 15.497,45 
2. Creditors varis 567,91 
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
administracions públiques 10 14.929,54 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+C) 820.408,22 

Exercici 
2013 

67.550,22 

288,59 
6.842,48 

60.419,15 

693.623,43 

185.582,85 

15.000,00 

5.749 ,40 

164.833,45 

402.000,00 
334,40 

105.706,18 

761.173,65 

Exercici 
2013 

746.642,81 

746.642,81 
688.932,65 

57.710,16 

0,00 
0,00 

14.530,84 
14.530,84 
3.215,35 

11 .315,49 

761.173,65 
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COMPTE DE RESUL TATS SIMPLlFICAT DE L'EXERCICI 2014 

Consell General de 1'11 de desembre de 2015 

Notes de la 
memoria 

1. Ingressos per les activitats 
a) Quotes associats 4e) 
d) Subvencions 12 

Diputació de Barcelona (housing del SIMAE) 
Área Metropolitana de Barcelona (foment activitat economica) 

Despeses 

Estudis 
Quadern ''''La innovació tecnológica a la RMB: localització i tecnologia de les patents 
europees" (Q12) 11 
Quadern "La governanga de la internacionalització económica de la RMB" (Q13) 11 
Quadern "Prospectiva de necessitats d'ocupació i formació a la RMB" (Q9) 
Quadern "El futur de la indústria de la construcció a la RMB" (Q10) 
Quadern "El futur de la indústria de I'automóbil a la RMB" (Q11) 
Col'lecció Papers 
Paper "Reflexions a I'entorn de la mobilitat de mercaderies als polígons industrials de 
la RMB" (P1) 11 

Publicacions 
Quadern "Prospectiva de necessitats d'ocupació i formació a la RMB" (Q9) 11 
Quadern "El futur de la indústria de la construcció a la RMB" (Q1 O) 11 
Quadern "El futur de la indústria de I'automóbil a la RMB" (Q11) 11 
Paper "Reflexions a I'entom de la mobilitat de mercaderies als polígons industrials de 
la RMB" (P1) 
Quadern "Accessibilitat en TPC (Transport Públic CoHectiu) als polígons d'activitat 
económica de la RMB (Q8) 

Ampliació i millores web i SIMAE (1) 
Hosting web i SIMAE 
Actualització i millores web 

Comunicació 

Jornades i reunions 

7. Despeses de personal (Sous i salaris +SS empresa + Indemnitzacions) 11 
8. Altres despeses d'explotació 

Serveis generals 
Serveis professionals 
Altres serveis 

Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 2f),11 
9. Amortització de I'immobilitzat 

13. Altres resultats 11 

/) RESUL TAT O'EXPLOTAC/O 
14. Ingressos financers 
11) RESUL TA T F/NANCER 

111) RESULTAT ABANS O'/MPOSTOS 
9. Impost sobre beneficis 

IV) RESUL TA TOE L 'EXERC/C/ 

(1) SIMAE (Sistema d'Informaci6 Metropolitil d'Activitat Económica i Innovaci6) 

2014 2013 

284.895,53 284.002,09 
267.952,13 269.002,09 

16.943,40 15.000,00 
15.000,00 15.000,00 
1.943,40 0,00 

19.890,00 55.220,00 

10.890 ,00 0,00 
6.000,00 0,00 

0,00 6.250,00 
0,00 37.170,00 
0,00 11.800,00 

3.000,00 0,00 

40.747,59 12.386,44 
14.821,30 0,00 
12.041,80 0,00 
13.642,86 0,00 

241,63 0,00 

0,00 12.386,44 

4.940,91 17.346,98 
3.811,50 4.902,92 
1.129,41 12.444,06 

12.070,48 151,89 

4.220,93 2.017,31 

190.363,05 142.513,08 
20.800,43 9.126,14 

5.836,76 7.274,15 
423,50 0,00 
971,72 1.851 ,99 

13.568,45 0,00 
1.812,19 1.194,01 

3.029,92 0,00 
-6.920,13 44.046,24 
7.131 ,49 13.663,92 
7.131,49 13.663,92 

211 ,36 57.710,16 
0,00 0,00 

211,36 57.710,16 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI2014 

Consell General de 1'11 de desembre de 2015 

Fons 

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014 688.932,65 

1. Excedent de I'exercici 0,00 
11. Tolal ingressos i despeses reconeguls en el palrimoni nel 0,00 
111. Operacions de palrimoni nel 0,00 
IV. Allres variacions del palrimoni nel 0,00 

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2014 688.932,65 

Excedents Excedent de Subvencions, TOTAL 
exercicis I'exercici donacions i 
anteriors lIegats rebuts 

57.710,16 746.642,81 

0,00 211,36 0,00 211,36 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 58.056,60 58.056,60 

57.710,16 211,36 58.056,60 804.910,77 
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LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI2014 

Consell General de 1'11 de desembre de 2015 

PARTIDES PRESSUPOSTAT REALlTZAT 

INGRESSOS 

Ouotes associats 318.455,30 267.952,13 
Diputaci6 de Barcelona (Subvenci6 hosting web I SIMAE 201 4) 25.000,00 15.000,00 
Área Metropoli tana de Barcelona (Subvencl6 foment activitat económica) 0,00 1.943,40 
Ingressos financers 6.000,00 7. 131,49 
Ingressos excepcionals 0,00 3.029,92 

TOTAL INGRESSOS 349.455,30 295.056,94 

DESPESES 

Eslud is 37.379,49 19.890 ,00 
Ouadern ''''La innovaci6 tecnológica a la RMB: localitzaci6 i tecnologia de les patents 
europees' (012) 10.890,00 10.890,00 
Ouadern "La governan9a de la internacionalitzaci6 económica de la RMB" (013) 12.000,00 6.000,00 
Colecció Papers 
Paper "Reflexions a I'entorn de la mobilitat de mercaderies als polígons industr ials de la 
RMB" (P l ) 3.000,00 3.000,00 
Altres Papers 11.489,49 0,00 

Publicacions 68.146,00 40.747,59 
Ouadern "Prospectiva de necessitats d'ocupaci6 i formaci6 a la RMB" (09) 13.000,00 14.82 1,30 
Ouadern "El futur de la indústria de la construcci6 a la RMB" (010) 13.000,00 12.041 ,80 
Ouadern "El futur de la indústria de I'automobil a la RMB" (011 ) 13.000,00 13.642,86 
Ouadern ""La innovació tecnológica a la RMB: localització i tecnologia de les patents 
europees' 0 12) 13.000,00 0,00 
Ouadern "La governan9a de la internacionalitzaci6 económica de la RMB" (013) 13.000,00 0,00 
Altres estudis (Col'lecció papers) 3 .146,00 241,63 

Ampliació i millores web i SIMAE (1) 30 .146,67 4.940 ,91 
Integraci6 d'informació i mi llores funcional s del S IMAE 21.000,00 0,00 
Hostíng web i SIMAE (201 4) 3.811 ,50 3.611 ,50 
Actualització i mili ores web 5.335,37 1.1 29,41 

Comunicació 15.000,00 12.070,48 

Jornades i reunions 20.000,00 4.220,93 

Despeses de personal (Sous i salaris +SS empresa + Indemnilzacions) 161.190,76 190.363,05 

Despeses generals 17.592,16 9.044,17 
Amortitzacions 1.592 ,1 8 1.812, 19 
Serveis generals 12.000,00 5.836,76 
Serveis professionals 1.500,00 423,50 
Altres serveis 2.500,00 971,72 

Perdues, delerioramenl i variació de provisions per operacions de les 0,00 13.568,45 
aclivilals (quoles incobrables) 

TOTAL DESPESES 349.455,30 294.645,56 
INGRESSOS - DES PESES 0,00 211 ,36 

(1 ) SIMAE (Sistema d' lnformaci6 Metropolita d'Activ itat Económica i Innovació) 

DIFERENCIA 

-50.503, 17 
-1 0.000,00 

1.943,40 
1.1 31,49 
3.029,92 

-54.398,36 

17.489,49 

0,00 
6.000,00 

0,00 
11.489,49 

27.398,41 
-1.821,30 

958,20 
-642,86 

13.000,00 
13.000,00 
2.904,37 

25_205,96 
21.000,00 

0,00 
4.205,96 

2.929,52 

15.779,07 

-29.172,29 

6.546,01 
-220,01 

6. 163,24 
1.076,50 
1.528,28 

-13.566,45 

54.609 ,72 
211 ,36 
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MEMORIA SIMPLIFICADA DE L'EXERCICI 2014 

Censell General de 1'11 de desembre de 2015 



NOTA NÚM. 1 

ACTIVITAT DE L'ENTITAT 

INFORMACIÓ GENERAL 

a) Constitució 

~~~?~ Pacte Industrial de 
la Regió Metropolitana 
de Barcelona 

L'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona es constitueix sense 
afany de lucre i amb personalitat jurídica propia i es regeix pels seu s estatuts, pels acords 
adoptats pels seus organs i per les disposicions reguladores del dret de les associacions, i en 
especial per la Llei 7/1997 del Parlament de Catalunya d'Associacions (DOGC núm. 2423, d'1 
de juliol), i la Llei organica 1/2002, de 22 de man;, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 
73, de 26 de man;); i en tot allo no expressament regulat per I'esmentada normativa, 
s'aplicaran les normes del Dret privat. 

b) Objecte social i activitats 

L'Associació té com objectiu contribuir a millorar les condicions del progrés economic i social 
del territori de la Regió Metropolitana a través deis següents fins: 

a) La promoció economica ¡social i la promoció de I'ocupació en tot el territori de la Regió 
Metropol itana. 

b) Promoure i difondre les mesures per aconseguir incrementar el pes actual del sector 
industrial dins I'ambit metropolita mitjan<;ant, entre d'altres, actuacions que: 
- millorin la competitivitat empresarial, tot contribuint a la reducció de I'atur; 
- ajudin a la creació de noves empreses i de nous lIocs de treball. 

Aquestes actuacions tindran en compte, en qualsevol cas, la necessitat d'enfortir el dialeg i la 
cohesió social entre els seus ciutadans i els criteris de preservació i sostenibilitat del territorio 

c) En general, desenvolupar les propostes plantejades en el document "Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona" subscrit el 21 de gener de 1997. 

d) Participar i col· laborar amb altres associacions o institucions de caire similar. 

e) Gestionar els recursos i les accions necessaris per a la consecució de les finalitats de 
l' Associació. 

Per a la consecució deis esmentats fins, l'Associació pot establir convenis de col·laboració 
amb entitats públiques i privades. 

Les activitats que duu a terme l'Associació , en referencia a I'ambit territorial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (RMB), a títol enunciatiu, són: 

a) Elaboració d'analisis principalment en materia de mobilitat, formació, activitat economica, 
innovació i polígons d'activitat economica. 

b) Elaboració de pro postes consensuades entre els principals agents integrants en el Pacte 
Industrial (administracions públiques, organitzacions sindicals i organitzacions 
empresarials) a partir del resultat de les analisis. Aquestes propostes poden fer referencia 
a noves eines, metodologies i activitats que permetin desenvolupar el potencial del sector 
industrial dins la RMB i alhora servir de base per a I'elaboració de polítiques públiques de 
promoció industrial al territori i al món local. 

c) Elaboració de publicacions a partir de les analisis i propostes realitzades que són difoses 
públicament. 

t=ItL Pacte Industrial de 
~ la Regió Metropolitana 

de Barcelona 
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d) Integració de les dades de les analisis realitzades, esmentades en el punt a), en un 
sistema d'informació territorial accessible al públic. 

La seu social de l'Associació s'estableix a la ciutat de I'Hospitalet de Llobregat, Can Masover. 
Parc Can Buxeres, avinguda de Josep Tarradellas, s/n, districte postal 08906. 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L'EXERCICI 

Les principals activitats desenvolupades durant I'exercici 2014 han estat: I'actualització de 
continguts del nou web corporatiu de I'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, la finalització de I'estudi "La innovació tecnologica a la RMB: localització i 
tecnologia de les patents europees" (Quadern 12), la finalització de I'estudi "Reflexions a 
I'entorn de la mobilitat de mercaderies als polígons industrials de la RMB" (Paper 1), el 
desenvolupament de I'estudi "La governanc;:a de la internacionalització economica de la RMB" 
(Quadern 13), la publicació de I'estudi "Prospectiva de necessitats d'ocupació i formació a la 
RMB (Quadern 9), la publicació de I'estudi "El futur de la indústria de la construcció a la RMB" 
com a (Quadern 10) i la publicació de I'estudi "El futur de la indústria de I'automobil a la RMB" 
com a (Quadern 11). 

.._~~ Pacte Industrial de 
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NOTANÚM.2 

::/9 Pacte Industrial de 
la Regió Met ropolitana 
de Barcelona 

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) Imatge fidel 
Els comptes anuals estan formats pel balanc;: de situació, el compte de perdues i guanys, 
I'estat de can vis en el patrimoni net i aquesta memoria, que formen el conjunt de totes elles 
una unitat. Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir deis registres comptables 
de l'Associació a 31 de desembre de 2014, s'han aplicat les disposicions legals vigents en 
materia comptable, i s'han tingut en compte els criteris establerts en el Pla general de 
comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de manera que mostren la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació fin ancera i deis resultats de l'Associació. 

L'Associació aplica els criteris aplicables a les entitats de dimensió redu"lda continguts en el 
Decret 259/2008, de 23 de desembre. 

b) Prineipis eomptables 
En la confecció deis comptes anuals s'han aplicat els següents pnnclpls comptables 
generalment acceptats, continguts en el Pla general de comptabilitat de fundacions i 
associacions: entitat en funcionament, meritació, uniformitat, prudencia, no compensació i 
importancia relativa. 

e) Comparaeió de la informaeió 
Les xifres emeses en el balanc;:, el compte de resultats i I'estat de canvis en el patrimoni net 
són comparables amb les de I'exercici anterior en quant als principis comptables aplicats. 

L'estructura del compte de resultats de I'exercici actual manté un nivell detallat d'informació de 
les despeses, amb I'objectiu de mostrar una imatge fidel de les activitats i els resultats de 
l' Associ ació . 

d) Agrupaeió de partides 
Els comptes anuals no tenen cap partida que s'hagi agrupat en el balanc;:, en el compte de 
perdues i guanys o en I'estat de can vis del patrimoni net. 

e) Elements reeollits en diverses partides 
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del balanc;:. 

f) Correeeió d'errors 
No s'han produH ajustaments per correcció d'errors en I'exercici actual. 
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NOTA NÚM. 3 

APLlCACIÓ DE RESULTATS 

::::;J!II; Pacte Industrial de 
la Regió Metropolitana 
de Barcelona 

A pro posta del Comite Executiu de l'Associació, el Consell General aplica el superavit de 
I'exercici, que representa un import de 211,36 €, al romanent. 

NOTA NÚM. 4 

NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per l'Associació Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona en I'elaboració deis seus comptes anuals per a I'exercici 
anual tancat el 31 de desembre de 2014 han estat els següents: 

a) Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es valora a preu d'adquisició i el constitueixen les aplicacions 
informatiques. 

Els elements inclosos en I'immobilitzat intangible s'amortitzen linealment a un ti pus del 33,3% 
anual. 

b) Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es comptabilitza segons el seu cost d'adquisició. Els costos 
d'ampliació, modernització o millores que representin un augment de la productivitat, de la 
capacitat o eficiencia, o un perllongament de la vida útil deis béns, es capitalitzen com un 
major cost deis béns corresponents. Els béns i elements retirats, tant si es produeix com a 
conseqüencia d'un procés de modernització com per una altra causa, es comptabilitzen 
donant de baixa els saldos que presenten en els corresponents comptes d'actiu i 
d'amortització acumulada. 

Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de la vida útil es 
registren com a despesa de I'exercici. En els immobilitzats que necessitin un període de temps 
superior a un any per estar en condicions d'ús, s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de 
producció les despeses financeres que s'hagin meritat abans de la posada en condicions de 
funcionament de I'immobilitzat material i que hagin estat girades pel prove"ldor o corresponguin 
a préstecs o un altre ti pus de finan<;ament alie, específic o generic, directament atribu"lble a 
I'adquisició, fabricació o construcció. L'amortització deis béns de I'immobilitzat material es 
calcula en relació amb la vida útil estimada deis diferents elements que és la següent: 

Tipus d'elements Anxs 

Mobiliari 6,7 

Equips per a processos d'informació 4 

Altre immobilitzat material 4 

. ~ Pacte Industrial de 
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e) Actius i passius financers 

Els actius i passius financers es reconeixen en el balan9 quan l'Entitat es converteix en una 
part obligada del contracte o negoci jurídic, conforme a les disposicions del mateix. A efectes 
de la seva valoració es classifiquen en categories. 

Categories d'actius financers 

Actius financers a cost amortitzat 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival 
al valor raonable de la contraprestació lIiurada més els costos de transacció directament 
atribuYbles. 

Els credits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no 
tinguin un tipus d'interes contractual, així com les bestretes i els credits al personal, les 
fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons 
socials i fons especials, I'import deis quals s'espera rebre a curt termini, es poden valorar pel 
seu valor nominal qua n I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitza!. Els interessos meritats s'han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el 
metode del tipus d'interes efectiu. 

Malgrat el que s'ha dit anteriorment, els actius amb venciment no superior a un any que es 
valorin inicialment pel seu valor nominal s'han de continuar valorant per aquest import, Ilevat 
que s'hagin deteriora!. 

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió s'han de reconeixer 
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 

Actius financers mantinguts per negociar 

Els actius financers mantinguts per negociar es valoren inicialment pel cost, que equival al 
valor raonable de la contraprestació lIiurada. Els costos de transacció que els sigui n 
directament atribuYbles s'han de reconeixer en el compte de resultats de I'exercici. 

Si es tracta d'instruments de patrimoni ha de formar part de la valoració inicial I'import deis 
drets preferents de subscripció i similars que, si escau, s'hagin adquiril. 

Posteriorment, els actius financers mantinguts per negociar es valoren pel seu valor raonable, 
sense deduir els costos de transacció en que es pugui incórrer en la seva alienació. 

Els canvis que es produeixin en el valor raonable s'han d'imputar en el compte de resultats de 
I'exercici. 

Actius financers a cost 

Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren 
inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació Iliurada més els costos 
de transacció directament atribuYbles. 

Posteriorment, les inversions en instruments de patrimoni incloses en aquesta categoria, es 
valoren pel seu cost, menys, si escau, I'import acumulat de les correccions valoratives per 
deteriorament. 
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Les correccions valoratives per deteriorament i, si escau, la seva reversió, s'han de registrar 
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 

Categories de passius financers 

Passius financers a cost amortitzat 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els 
siguin directament atribu·ibles. Els debits per operacions de les activitats amb venciment no 
superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, així com les fiances i els 
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, I'import deis quals s'esperi pagar a 
curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan I'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no sigui significatiu. 

Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els interessos meritats s'han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el 
metode del tipus d'interes efectiu. 

Malgrat el que s'ha dit anteriorment, els debits amb venciment no superior a un any que, 
d'acord amb allo que disposa I'apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor nominal, 
s'han de continuar valorant per aquest import. 

d) Impost sobre beneficis 
L'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona esta parcialment 
exempta de I'impost sobre beneficis. 

Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts durant I'exercici de les activitats 
classificades com a economiques i els rendiments obtinguts per la cessió o I'increment de 
patrimoni, excepte quan són susceptibles de reinversió. El tipus de gravamen aplicable a les 
operacions no exemptes és del 20%. 

L'impost corrent és la quantitat que satisfa l'Entitat com a conseqüencia de les liquidacions 
fiscals de I'impost o impostos sobre el benefici relatives a un exercici. Les diferencies 
temporanies són les derivades de la diferent valoració, comptable i fiscal, atribu"ida als actius, 
passius i determinats instruments de patrimoni propi de I'empresa, en la mesura que tinguin 
incidencia en la carrega fiscal futura. 

Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que s'espera pagar o 
recuperar. 

Els actius i passius per impost diferit es valoren segons els tipus de gravamen esperats en el 
moment de la seva reversió. 

La despesa o I'ingrés per impost sobre beneficis de I'exercici compren la part relativa a la 
despesa o I'ingrés per I'impost corrent i la part corresponent a la despesa o I'ingrés per 
I'impost diferit. 

e) Ingressos i despeses 
Els ingressos i les despeses s'imputen en relació amb el corrent real de béns i serveis que els 
originen i amb independencia del corrent monetari o financer que se'n derivi. 

D'acord amb les recomanacions de la Diputació de Barcelona, a partir de I'exercici 2012 
s'apliquen els següents criteris: L'apartat "a) Quotes associats", del compte de resultats, recull 
I'ingrés per quotes realitzat durant I'exercici i no pas I'ingrés aprovat pressupostariament. El 
compte "Variació de provisions per a insolvencies i perdues de credits incobrables", del 
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compte de resultats, recull les insolvencies per quotes incobrables de socis d'exercicis 
anteriors a I'exercici que es tanca. 

f) SUbvencions, donacions i lIegats rebuts 

Les subvencions, les donacions i els Ilegats rebuts de caracter monetari es valoren pel valor 
raonable de I'import concedit. La seva imputació a resultats s'efectua atenent a la seva 
finalitat. Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mín ima o compensar els deficits 
d'explotació s'imputen com a ingressos de I'exercici en que es concedeixin, excepte si es 
destinen a finangar deficit d'explotació d'exercicis futurs, cas en que s'imputen en els 
esmentats exercicis; quan es concedeixen per finangar des peses específiques, s'imputen com 
a ingressos en el mateix exercici en que es meriten les despeses que estiguin finangant; els 
imports monetaris que es reben sen se assignació a una finalitat específica s'imputen com a 
ingressos de I'exercici en que es reconeixen; quan es reben per adquirir actius de 
I'immobilitzat intangible o material s'imputen com a ingressos de I'exercici en proporció a la 
dotació a I'amortització efectuada en aquest període per als elements esmentats . 
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NOTA NÚM. 5 

IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

En I'exercici 2014 els saldos i moviments deis comptes d'immobilitzat intangible expressats en 
euros han estat els següents: 

Saldo inicial 
Aplicacions 
informatiques 
Amortització 
acumulada 
Valor net comptable 

NOTA NÚM. 6 

IIVlMOBILlTZAT MATERIAL 

3.337,58 

3.048,99 
288,59 

Altes/dotació Baixes Saldo final 

0,00 3.337,58 0,00 

288,59 3.337,59 0,00 
-288,59 0,00 0,00 

En I'exercici 2014 els saldos i moviments deis comptes d'immobilitzat material expressats en 
euros han estat els següents: 

Saldo inicial Altes/dotació Baixes Saldo final 

Mobiliari 

Equips per a 
processos 
d'informació 

Altre immobilitzat 
material 

Total cost 

Amortització acumulada: 
Mobiliari 
Equips per a 
processos 
d'informació 
Altre immobilitzat 
material 

Total amortització 
acumulada 
Valor net 
comptable 

4.902,30 0,00 0,00 4.902,30 

15.487,92 0,00 1.804,46 13.683,46 

177,90 0,00 0,00 177,90 
20.568,12 0,00 1.804,46 18.763,66 

2.053,46 394,66 0,00 2.448,12 

11.552,89 1.102,25 1.804,46 10.850,68 

119,29 26,69 0,00 145,98 

13.725,64 1.523,60 1.804,46 13.444,78 

6.842,48 -1.523,60 0,00 5.318,88 
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NOTA NÚM. 7 

ACTIUS FINANCERS 

Pacte Industrial de 
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de Barcelona 

Les categories i classes d'actius financers a 31 de desembre de 2014 són les següents: 

Instruments financers a lIarg termini 

Categories Crédits, Credits, Total Total 
derivats i altres derivats i altres 

Exercici 2014 Exercici 2013 
Exercici 2014 Exercici 2013 

Actius financers a 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
cost amortitza\: 
imposicions 

Actius per impost 419,15 419,15 419,15 419,15 
diferit 

Total 419,15 60.419,15 419,15 60.419,15 

Instruments financers a curt termini 

Categories Crédits, 
derivats i altres 

Exercici 2014 

A cost amortitza\: 

Patrocinadors i 75 .000,00 
altres deutors de 
I'activitat 

Deutors, socis 223.057,58 

Administracions 7.247,48 
públiques 

Imposicions 405 .000,00 

Total 710.305,06 

Crédits, Total Total 
derivats i altres 

Exercici 2014 Exercici 2013 
Exercici 2013 

15.000,00 75.000,00 15.000,00 

164.833,45 223.057,58 164.833,45 

5.749,40 7.247,48 5.749,40 

402.000,00 405.000,00 402.000,00 

587.582,85 710.305,06 587.582,85 
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NOTA NÚM. 8 

PASSIUS FINANCERS 

:::-?? Pacte Industrial de 
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Les categories i classes de passius financers a 31 de desembre de 2014 són: 

Instruments financers a curt termini 

Categories Derivats i altres Derivats i altres Total 

Exercici 2014 Exercici 2013 Exercici 2014 

A cost amortitzat: 

Creditors varis 567,91 3.215,35 567,91 

Administracions 14.929,54 11.315,49 14.929,54 
públiques 

Total 15.497,45 14.530,84 15.497,45 

NOTA NÚM. 9 

FONS SOCIALS I EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS 

Total 

Exercici 2013 

3.215,35 

11.315,49 

14.530,84 

El saldo de 746.642,81 € recull el superavit net generat per I'Associació Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona des de la seva constitució. 

NOTA NÚM. 10 

SITUACIÓ FISCAL 

L'associació té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables durant el període 
legal no prescrit, és a dir, pels quatre darrers exercicis. S'estima que no poden esdevenir 
passius contingents de significació. 

Els saldos expressats en euros amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2014 
són els següents: 

Actius per impost corrent i 
altres deutes amb 
administracions públiques 

Passius per impost corrent 

Seguretat Social creditora 

Total 

Deutors Creditors 

7.247,48 

10.811,49 

4.118,05 

7.247,48 14.929,54 

.... Pacte Industrial de 
:;f1,ii"I'a Regió Metropolitana 

de Barcelona 

10/13 



~ Pacte Industrial de 
la Regió Metropolitana 
de Barcelona 

El resultat comptable i la base imposable de I'impost sobre beneficis de I'exercici 2014 són els 
següents: 

Resultat comptable de I'exercici 

Resultats exempts 

Base imposable 

NOTA NÚM. 11 

INGRESSOS IDESPESES 

Altres resultats 

211,36 

211,36 

0,00 

L'import de 3.029,92 € corresponen a ingressos excepcionals provinents de la cancel'lació del 
saldo creditor de I'empresa prove'fdora Planea Comunicaciones, S.L., relatiu al 50% d'una 
factura que es va acordar no pagar degut a I'incompliment de les condicions acordades per 
realitzar el servei contractat. 

Estudis 

L'import de 10.890,00 € correspon a les despeses del 50% final de I'estudi "La innovació 
tecnologica a la RMB: localització i tecnologia de les patents europees" (Ouadern 12). 

L'import de 6.000,00 € correspon a les despeses del 50% inicial de I'estudi "La governan9a 
de la internacionalització economica de la RMB" (Ouadern 13). 

L'import de 3.000,00 € correspon a les despeses de la realització de I'estudi "Reflexions a 
I'entorn de la mobilitat de mercaderies als polígons de la RMB" (Paper 1). 

Publicacions 

L'import de 14.821,30 € correspon a les des peses associades a I'edició del Ouadern 
número 9 del Pacte Industrial "Prospectiva de necessitats d'ocupació i formació a la RMB". 

L'import de 12.041,80 € correspon a les despeses associades a I'edició de del Ouadern 
número 10 del Pacte Industrial "El futur de la indústria de la construcció a la RMB". 

L'import de 13.642,86 € correspon a les despeses associades a I'edició de del Ouadern 
número 11 del Pacte Industrial "El futur de la indústria de I'automobil a la RMB". 

Despeses de personal 

Els saldos a 31 de desembre de 2014 expressats en euros corresponents a les despeses de 
personal són els següents : 

Sous i salaris 

Indemnitzacions 

Carregues socials 

Total despeses personal 

133.871,05 

17.588,55 

38.903,45 

190.363,05 
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Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 

Els saldos a 31 de desembre de 2014 corresponents a aquesta partida són els següents: 

Variació O 
de provisions d'existencies 
Variació de provisions per a insolvencies i 13.568,45 
perdues de credits incobrables 
Variació de provisions per a al tres operacions de O 
les activitats 

Total 13.568,45 

NOTA NÚM. 12 

SUBVENCIONS I PATROCINADORS 

Durant I'exercici 2014 la Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció per import de 
15.000,00 € destinada a financ;:ar les despeses d'actualització, millores, integració de noves 
dades i d'allotjament (hosting) del web i del Sistema d'lnformació Metropolita d'Activitat 
Economica i Innovació (SIMAE) del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per 
a I'any 2014, establint-se un termini d'execució des de 1'1 de gener fins el 31 de desembre de 
2014. Els 15.000,00 € s'han comptabilitzat com a ingrés de I'exercici 2014 ja que totes les 
despeses necessaries per executar I'activitat s'han realitzat en I'exercici 2014. 

Durant I'exercici 2014 I'Area Metropolitana de Barcelona i el Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona han signat un conveni que té per objecte establir un marc de 
cooperació consistent en el foment de I'activitat economica, mitjanc;:ant I'analisi i la proposta de 
mesures de gestió per dinamitzar I'activitat economica deis polígons industrials, promoure la 
creació de lIocs de treball i la creació d'empreses del territori metropolita per tal de reeixir el 
teixit local empresarial i millorar la competitivitat del territori. 

L'Area Metropolitana de Barcelona aportara 60.000,00 € al Pacte Industrial per subvencionar la 
consecució deis treballs descrits en el conveni i que configuren el projecte que el Pacte 
Industrial s'encarregara de dur a terme. 

S'han imputat 1.943,40 € com a ingressos de I'exercici 2014 corresponents a les despeses 
meritades durant I'exercici 2014 relatives al desenvolupament del projecte. 

El saldo restant, per import de 58.056,60 € figura en el balanc;:, formant part del patrimoni net. 

3. Altres subvencions, 
donacions i lIegats 

NOTA NÚM. 13 

ALTRA INFORMACIÓ 

Nombre d'empleats 

Saldo inicial 

0,00 

Augments Disminucions Saldo final 

60.000,00 1.943,40 58.058,60 

A 31 de desembre de 2014, la plantilla mitjana de I'exercici era de 4,61 persones distribu"ldes de 
la manera següent: 
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Categoria Homes 

Gerent 1,00 

Tecnics 2,03 

Administració 0,00 

Total 3,03 

Seu de l' Associació 

Pacte Industrial de 
la Regió Metropolitana 
de Barcelona 

Dones TOTAL 

0,00 1,00 

1,00 3,03 

0,58 0,58 

1,58 4,61 

L'aportació deis locals de la seu de l'Associació Pacte Industrial de la RMB va a carrec de 
l'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat. 

..... Pacte Industrial de :::::2i' fa Regió Metropolitana 
de Barcelona 

13/13 


