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INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA CIF: G-64.361.322

núm. de comptes                          ACTIU
Notes de la
memòria exercici 2019 exercici 2018

A. ACTIU NO CORRENT 4.090.074,00 4.199.968,00
    I Immobilitzat intangible 5 10,34 10,34
          206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES 40.400,72 40.400,72

          208. DRETS SOBRE ACTIUS CEDITS EN ÚS 0,00 0,00

          280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA INMOB. INTANGIBLE -40.390,38 -40.390,38

    II Immobilitzat materials 5 4.090.063,66 4.199.957,66
          211. CONSTRUCCIONS 5.025.200,65 5.025.200,65

          212. ESPAIS EXPOSITIUS 248.929,77 248.929,77

          213. MAQUINÀRIA 847.638,37 847.638,37

          214. UTILLATGE 370.812,41 370.812,41

          216. MOBILIARI 80.490,13 80.490,13

          217. EQUIPS INFORMÀTICS 187.573,56 178.608,21

          218. ELEMENTS DE TRANSPORT 10.363,61 10.363,61

          281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA IMMOB. MATERIAL -2.680.944,84 -2.562.085,49

          231. CONSTRUCCIONS EN CURS 0,00 0,00

          239. ANTICIPS PER IMMOBILITZACIONS MATERIALS 0,00 0,00

    VI Inversions financeres a llarg termini 7 0,00 0,00
          260. FIANCES DIPOSITADES 0,00 0,00

B. ACTIU CORRENT 1.878.613,20 1.969.370,13
    I Existències 34.406,88 34.406,88
          300. EXISTÈNCIES 34.406,88 34.406,88
    II Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats 1.475.983,60 1.577.798,37

          430. USUARIS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 8 164.585,98 61.920,84

          470. DEUTORS PER SUBVENCIONS 8 921.103,11 1.091.951,87
          470. HISENDA DEUTORA PER IVA 390.294,51 423.925,66

    IV Inversions financeres a curt termini 7 0,00 0,00
          548. IMPOSICIONS A CURT TERMINI 0,00 0,00

    VI Efectiu 368.222,72 357.164,88
          570. CAIXA €UROS 433,11 151,56

          572. BANCS I INST. DE CRÈDIT 367.789,61 357.013,32

TOTAL ACTIU 5.968.687,20 6.169.338,13

Les notes 1 a 22 de la Memòria adjunta forman part d'aquest estat financer al 31 de desembre de 2019.



INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA CIF: G-64.361.322

núm. de comptes                          PATRIMONI NET I PASSIU exercici 2019 exercici 2.018

A. PATRIMONI NET 3.402.370,71 3.191.966,77
A-1) Fons propis -56.135,51 -56.135,51
    I Fons dotacionals 35.000,00 35.000,00
          100. FONS DOTACIONALS 35.000,00 35.000,00

    III EXCEDENT D'EXERCICIS ANTERIORS -91.135,51 -91.135,51
          120. Romanent -91.135,51 -91.135,51

    V Excedent de l'exercici 0,00 0,00
          129. EXCEDENT DE L'EXERCICI 0,00 0,00

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.458.506,22 3.248.102,28
          130. SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL 3.458.506,22 3.248.102,28

B. PASSIU NO CORRENT 1.586.507,16 1.999.482,62
    II Deutes a llarg termini 1.586.507,16 1.999.482,62
          170. CREDITORS A LLARG TERMINI 756.318,00 1.008.424,00

          172. DEUTES A LLARG TERMINI TRANSF. EN SUBVENCIONS 429.103,60 571.058,62

          173. PROVEÏDORS DE IMMOBILITZAT A LLARG TERMINI 401.085,56 420.000,00

C. PASSIU CORRENT 979.809,33 977.888,74
    II Deutes a curt termini 788.301,55 769.711,13
          520. DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT 252.106,00 252.106,00

          522. DEUTES A CURT TERMINI TRANSF. EN SUBVENCIONS 536.195,55 517.605,13

    IV Creditors per activitats i comptes a pagar 191.507,78 208.177,61
          400. PROVEÏDORS 116.776,01 159.633,67

          4109. FACTURES PENDENTS DE REBRE 0,00 0,00

          465. (PERSONAL) REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 0,00 64,53

          475. HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER CONCEPT. FISCALS 41.519,52 30.602,02

          476. ORGANISMES DE LA SEGURETAT SOCIAL CREDITORS 33.212,25 17.877,39

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 5.968.687,20 6.169.338,13

Les notes 1 a 22 de la Memòria adjunta forman part d'aquest estat financer al 31 de desembre de 2019.



INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA CIF: G-64.361.322

núm. de comptes                          COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
Notes de la
memòria exercici 2019 exercici 2.018

1 ingressos per les activitats 1.713.242,60 1.527.623,29
          705. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 17 281.202,43 182.292,21
          724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS 17 1.431.540,17 1.345.331,08
          728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS 500,00 0,00
5 aprovisionaments -20.803,97 -27.491,70
          600. CONSUMS I DETERIORAMENT D'EXISTÈNCIES -4.981,97 -3.844,32
          607. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENTITATS -15.822,00 -23.647,38
7 despeses de personal 14 -1.160.653,18 -948.260,98
       a) Sous salaris i assimilats -949.118,36 -756.237,01
          640. SOUS I SALARIS -884.678,28 -756.237,01
          641. INDEMNITZACIONS -64.440,08 0,00
       b) Càrregues socials -211.534,82 -192.023,97
          642. CÀRREGUES SOCIALS -211.034,82 -188.903,97
          649. ALTRES DESPESES SOCIALS -500,00 -3.120,00
8 altres despeses d'explotació -518.275,52 -511.712,59
       a) Serveis exteriors 17 -513.065,53 -508.572,82
          620. INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT -267.414,62 -268.583,42
          621. ARRENDAMENTS I CÀNONS -2.560,00 -1.875,00
          622. REPARACIONS I CONSERVACIÓ -85.044,85 -102.926,45
          623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS -75.351,44 -67.851,24
          625. PRIMES D'ASSEGURANCES -12.407,47 -10.293,03
          626. SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -1.428,62 -483,47
          628. SUBMINISTRAMENTS -42.193,65 -41.502,51
          629. ALTRES SERVEIS -26.664,88 -15.057,70
       b) Tributs 17 -5.209,99 -3.139,77
          631. ALTRES TRIBUTS -5.209,99 -3.139,77
      d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00
          659. ALTRES PÈRDUES EN GESTIÓ CORRENT 0,00 0,00
9 amortització d'immobilitzat 5 -118.859,35 -369.565,10
          681. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL 0,00 0,00
          682. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL -118.859,35 -369.565,10
10 Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat 5 i 17 118.859,35 369.565,10
          725. SUBVENCIONS CAPITAL IMPUTATS AL RESULTAT 118.859,35 369.565,10
13 Altres resultats 0,00 -20.948,18
          778. INGRESSOS EXTRAORDINARIS 0,00 875,04
          678. DESPESES EXTRAORDINÀRIES 0,00 0,00
          699. SUBVENCIÓ DECO 0,00 -21.823,22

I RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 13.509,93 19.209,84
14 Ingressos financers 111,38 681,23
          769. INTERESSOS DE COMPTES 111,38 681,23
15 Despeses financeres 17 -13.621,31 -19.891,07
          662. INTERESSOS DE DEUTES A LLARG TERMINI -13.621,31 -19.891,07
          663. INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI 0,00 0,00

II RESULTAT FINANCER -13.509,93 -19.209,84
IV RESULTAT DE L'EXERCICI 0,00 0,00

Les notes 1 a 22 de la Memòria adjunta forman part d'aquest estat financer al 31 de desembre de 2019.



INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA CIF: G-64.361.322
Estat de canvis en el Patrimoni net de l' exercici 2019
A) Estat d' Ingressos i Despeses reconegtuts
(expressat en euros)

Notes de Exercici Exercici
la Memòria 2019 2018

A) Resultat del Compte de Pèrdues i Guanys 0,00 0,00

Ingressos i despesess imputats directament al patrimoni net:
Subvencions, donacions i llegats rebuts 282.106,00 252.106,00
Efecte impositiu 0,00 0,00
B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 282.106,00 252.106,00

Transferències al Compte de pèrdues i guanys:
Subvencions, donacions i llegats rebuts 5 i 17 71.702,06 347.741,88
Efecte impositiu 0,00 0,00
C) Total transferències al Compte de pèrdues i guanys 71.702,06 347.741,88

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 353.808,06 599.847,88

Les notes 1 a 22 de la Memòria adjunta forman part d'aquest estat financer al 31 de desembre de 2019.



INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA CIF: G-64.361.322
Estat de canvis en el Patrimoni net de l' exercici 2019
B) Estat Total de canvis en el Patrimoni net
(expressat en euros)

Capital
Prima d' 
emissió Reserves

Excedent 
exercici

Ajustos per 
canvis de valor

Subvencions, 
donacions i 

llegats Totals

Saldo final de l' exercici 2017 35.000,00 0,00 (45.085,77) (46.049,74) 0,00 3.343.738,16 3.287.602,65

Ajustos per canvis de criteri 0,00
Ajustos per errors 0,00
Saldo ajustat a l' inici de l' exercici 2018 35.000,00 0,00 (45.085,77) (46.049,74) 0,00 3.343.738,16 3.287.602,65

Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 252.106,00 252.106,00
Total ingressos i despeses reconeguts en el Patrimoni Net (347.741,88) (347.741,88)
Operacions amb socis o propietaris (46.049,74) 46.049,74 0,00
Saldo final de l' exercici 2018 35.000,00 0,00 (91.135,51) 0,00 0,00 3.248.102,28 3.191.966,77

Ajustos per canvis de criteri 0,00
Ajustos per errors
Saldo ajustat a l' inici de l' exercici 2019 35.000,00 0,00 (91.135,51) 0,00 0,00 3.248.102,28 3.191.966,77

Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 282.106,00 282.106,00
Total ingressos i despeses reconeguts en el Patrimoni Net (71.702,06) (71.702,06)
Operacions amb socis o propietaris 0,00 (0,00) 0,00
Saldo final de l' exercici 2019 35.000,00 0,00 (91.135,51) 0,00 0,00 3.458.506,22 3.402.370,71

Les notes 1 a 22 de la Memòria adjunta forman part d'aquest estat financer al 31 de desembre de 2019.
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DE COMPTES ANUALS. 

 

Imatge fidel  

 

Els comptes anuals adjunts han estat preparats atenent al principi de la imatge fidel i 

aplicant les disposicions legals en matèria comptable amb l’objecte de presentar la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa. 

 

Amb data 31 de desembre de 2008 s’ha publicat el RD 259/2008, pel que s’aprova el nou 

Pla Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya, que ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2009 i és d’obligatòria 

aplicació pels exercicis iniciats a partir d’aquesta data.  

 

 

Principis comptables 

 

Els principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són 

els que es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memòria. Tots els principis comptables 

obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats s'han aplicat 

en l'elaboració d'aquests comptes anuals.  

 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.  

 

Addicionalment, els Patrons han formulat aquests comptes anuals tenint en consideració la 

totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte 

significatiu en aquests comptes anuals.  

 

No existeix cap principi comptable que sent obligatori, hagi deixat d'aplicar-se. 

 

 

Principi d'entitat en funcionament 

 

Entre els principis que aplica la Fundació es troba el de l'entitat en funcionament, que 

pressuposa una durada il·limitada de les seves activitats. 

 

Tenint en consideració el resultat generat per la Fundació en l'exercici actual i precedents, 

unit al fet que els fons propis s'ha situat en valors negatius i al fet de que el fons de 

maniobra presenta una situació molt positiva, el Patronat estima plenament aplicable 

aquest principi, basat en els següents factors mitigants: 

 

• En l'assumpció del suport financer de les administracions públiques que ho han 

vingut donant a l'Entitat amb regularitat fins al moment. 

 

• En la existència de subvencions ja rebudes, i cobrades majoritàriament, que 

formant part del Patrimoni de la Fundació, es reconeixerant com ingressos 

económics en exercicis futurs fins l’any 2023. 

 

 

Per tot l'anteriorment exposat, els presents comptes anuals s'han preparat d'acord amb el 

principi d'empresa en funcionament, que pressuposa la realització dels actius i la liquidació 
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dels passius sota la perspectiva d'una durada il·limitada de les activitats de la Fundació. 

 

 

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 

La Fundació ha preparat els seus comptes anuals sota el principi d’empresa en 

funcionament, al haver considerat que la situació actual derivada del COVID-19 i de l’ 

Estat d’Alarma decret pel govern espanyol, no suposa un risc rellevant per la continuïtat de 

la seva activitat. 

 

Per a la preparació de determinada informació inclosa en els presents Comptes Anuals 

abreujats s’han utilitzat estimacions basades en hipòtesis realitzades per la Direcció i 

Gerència, per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos 

que figuren en els mateixos. Les estimacions més significatives utilitzables en aquests 

Comptes Anuals es refereixen a : 

 

 Pèrdues per deteriorament de determinats actius (Notes 4, 5 i 6) 

 

 Vida útil dels actius intangibles, materials i inversions immobiliàries (Notes 

4, 5 i 6) 

 

 

Aquestes estimacions i hipòtesis estan basades en la millor informació disponible a la data 

de formulació dels Comptes Anuals, sobre l’estimació de la incertesa a la data de 

tancament de l’exercici i es revisen periòdicament. Tot i això, és possible que aquestes 

revisions periòdiques o bé esdeveniments futurs obliguin a modificar les estimacions en 

propers exercicis. En aquest cas, els efectes dels canvis de les estimacions es registrarien 

de forma prospectiva en el Compte de Pèrdues i Guanys d’aquest exercici i de períodes 

successius conforme al que s’estableix a la Norma de Registre i Valoració 22ª “Canvis en 

criteris comptables, errors i estimacions comptables”. 

 

 

Comparació de la informació 

 

L’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys i de l’ estat de canvis en el 

patrimoni net de l’exercici al que es refereix la memòria, i de l’exercici precedent s’ha 

confeccionat d’acord amb el Pla General de Comptabilitat, permetent la seva comparança.  

 

 

Agrupació de partides 

 

No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats 

o a l’estat de canvis en el patrimoni net. 

 

 

Elements recollits en diverses partides  

 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en dues o més partides del balanç de 

situació.  
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Canvis en criteris comptables  

 

No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables addicionals als derivats de l'adaptació 

de la comptabilitat al nou Pla General Comptable.  

 

 

Correcció d'errors  

 

No s'han realitzat ajustaments per correcció d'errors d'exercicis anteriors que obliguin a 

refer els comptes d'exercicis precedents, o a informar sobre aquests errors en la memòria.  

 

 

 

 

 3. EXCEDENT DE L’EXERCICI. 

 

La proposta d’aplicació del resultat proposada pel Patronat és la següent: 

 

Bases de repartiment     Exercici 2019 Exercici 2018 

Excedent d l’ exercici 0,00 0,00 

            Total base de repartiment = Total 

distribució 0,00 0,00 

 

 

Distribució a Exercici 2019 Exercici 2018 

Fons dotacionals   

Fons especials   

Romanent 0,00 0,00 

Excedents pendents d’aplicació en activitats 

fundacionals   

            Total distribució = Total base de 

repartiment 0,00 0,00 

 

 

 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 

 

a) Immobilitzat intangible: 

 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, 

es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització 

acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius 

s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

 

S’inclouen com a preu d’adquisició els impostos indirectes que no es consideren 

recuperables directament de la hisenda pública. 
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L’entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat 

d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement de les 

pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues 

per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius 

materials.  

 

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de 

resultats de l'exercici en que s'incorren. 

 

Els elements patrimonials que integren l’immobilitzat intangible s’amortitzen linealment i 

d’acord amb els coeficients següents: 

 

 Exercici actual Exercici precedent 

   

Aplicacions informàtiques 33% 33% 

 

Els Drets de bens cedits en ús recull el cost total a satisfer a la U.A.B., d’acord amb el 

conveni signat entre ambdues parts amb data 3 d’octubre de 2011 per a la construcció de la 

nova seu de l’Institut Català de Paleontologia dins del campus de la UAB. Aquest acord te 

una durada de 50 anys. 

 

 

b) Bens integrats del patrimoni històric i cultural.  

 

No n’hi ha comptabilitzades. 

 

 

c) Immobilitzat material:  

 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de 

producció, incloses totes les despeses addicionals directament relacionades amb la seva 

posada en funcionament, tals com despeses d’enderrocament, transport, drets aranzelaris, 

assegurances, instal·lació, muntatge i altres similars. S’inclouen com a preu d’adquisició 

els impostos indirectes que no es consideren recuperables directament de la hisenda 

pública. 

 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del 

bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o 

prolongació de la seva vida útil. 

 

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats 

com cost de l'exercici  en què s'incorren. 

 

Les pèrdues per deteriorament es posaran de manifest en el moment en el que el valor 

comptable del bé superi el seu import recuperable, entès aquest com l’import més alt entre 

el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. 

  

La Fundació té implantat un sistema de control dels seus immobilitzats que detalla de 

manera individualitzada els diversos elements que el composen i la seva corresponent 
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amortització acumulada. 

 

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius; 

entenent-se que els terrenys tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte 

d'amortització. El càlcul de la dotació a l’amortització de l’exercici ha estat aplicat de 

manera  individual per cada element a partir de la data de la seva adquisició i considerant 

la seva vida útil estimada. 

 

Els coeficients d’amortització dels elements inclosos en l’immobilitzat material són els 

següents: 

 

Conceptes Exercici actual Exercici precedent 

Edificis 2 % 2 % 

Construccions livianes 16 % 16 % 

Instal·lacions tècniques 20% 20% 

Maquinària 15 % 15 % 

Utillatge 30 % 30 % 

Mobiliari 10 % 10 % 

Equip. Informàtics 25 % 25 % 

 

 

d)  Instruments financers 

 

Actius financers 

 

Inversions en empreses del grup i associades 

 

No existeixen. 

 

 

Préstecs i partides a cobrar 

 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han de registrar inicialment pel seu 

valor raonable, que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, és el preu de la 

transacció, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els 

costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. 

 

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, els crèdits per operacions comercials amb 

venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, així com els 

avançaments i crèdits al personal, l’import dels quals s’espera rebre en el curt termini, es 

valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui 

significatiu. 

 

Posteriorment s’han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 

comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys. 

 

Al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que hi 

hagi evidència objectiva que el valor s’ha deteriorat com a resultat d’un o mes 
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esdeveniments que s’hagin produït després del seu reconeixement inicial i que ocasionin 

una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs. 

 

La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers és la diferència entre el 

seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que han de 

generar, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement 

inicial.  

 

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de la 

pèrdua disminueixi per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, s’han de 

reconèixer com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.  

 

La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria 

reconegut en la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor. 

 

 

Actius financers disponibles per a la venda 

 

Els actius financers disponibles per a la venda s’han de registrar inicialment pel seu valor 

raonable, que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, és el preu de la transacció, que 

ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció 

que els siguin directament atribuïbles. 

 

Ha de formar part de la valoració inicial l’import dels drets preferents de subscripció i 

similars que, si s’escau, s’hagin adquirit. 

 

Posteriorment aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduir els 

costos de transacció en els quals han d'incórrer per a la seva alienació. 

 

Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el patrimoni 

net, fins que l'actiu financer causi baixa del balanç o es deteriori, moment que aquest 

import s'imputa en el compte de pèrdues i guanys. 

 

Les correccions valoratives per deteriorament del valor s’han de registrar en el compte de 

pèrdues i guanys. També s’ha de registrar en el compte de pèrdues i guanys l’import dels 

interessos. 

 

Les inversions en instruments de patrimoni en què el valor raonable no es pugui determinar 

amb fiabilitat s’han de valorar pel seu cost, menys, si s’escau, l’import acumulat de les 

correccions valoratives per deteriorament del valor. 

 

 

Actius financers mantinguts per a negociar 

 

No existeixen. 

 

 

Classificació d’actius financers 

 

Els actius financers es classifiquen com actius corrents si el termini de realització és 
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inferior a 12 mesos a la data següent al tancament del Balanç adjunt.  

 

 

Baixa d’actius financers 

 

Els actius financers es donen de baixa, o una part, quan es transfereixen substancialment 

els riscos i les avantatges inherents a la propietat de l’ actiu financer.   

 

 

Passius financers 

 

Dèbits i partides a pagar 

 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria s’han de registrar inicialment pel seu 

valor raonable,  que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, és el preu de la 

transacció, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació rebuda més els costos 

de transacció que els siguin directament atribuïbles. 

 

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials amb 

venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, l’import dels 

quals s’espera pagar en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no 

actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.  

 

Posteriorment s’han de valorar pel seu cost amortitzat.  

 

Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys. 

 

 

Classificació de passius financers 

 

Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de cancel·lació és 

inferior a 12 mesos a la data següent al tancament del Balanç de Situació adjunt.  

 

 

Baixa de passius financers 

 

Els passius financers es donen de baixa quan s’extingeix l’obligació. 

 

 

e) Crèdits no derivats de les activitats 
 

En data 30 de desembre de 2.008, es va subscriure un préstec de 3.781.600,00 euros amb el 

BBVA, d’amortització anual a 15 anys, per tal de finançar les inversions en R+D en el 

marc de la convocatòria FEDER. 

 

 

f) Classificació de saldos entre corrent i no corrent  

 

En el balanç de situació adjunt, els saldos es classifiquen com no corrents i corrents.  
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Els saldos corrents els comprenen aquells que la Fundació espera vendre, consumir, 

desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal d'explotació, mentre que aquells 

altres que no corresponguin amb aquesta classificació es consideren no corrents.  

 

 

g) Existències 
 

El saldo de les existències respon a l‘estoc de llibres “Dinosaurios del Levante Peninsular” 

i “Fa Olor de Dinosaure”. 

 

 

h) Provisions per a pensions i obligacions similars.  

 

No n’hi ha comptabilitzades. 

 

 

i) Altres provisions del grup 1.  

 

No n’hi ha comptabilitzades. 

 

 

j) Impost sobre beneficis 
 

La nostra fundació, ha comunicat a l’Administració tributària l’opció per l’aplicació del 

règim fiscal especial, regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 

fiscal de les entitats sense afany de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge, i es troba 

exempta de l’impost. 

 

 

k) Transaccions en moneda estrangera 
 

En els registres comptables de la Fundació, no hi ha moneda estrangera. En quan al criteri 

de valoració dels tipus de canvi, sempre ha estat la tarifa oficial del dia en que s’ha fet la 

transacció. 

 

 

l) Ingressos i despeses 

 

Els ingressos procedents de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de la 

contrapartida, rebuda o per rebre, que en deriva, el qual, tret que hi hagi alguna incidència 

en contra, és el preu acordat per als serveis esmentats, un cop deduït: l’import de qualsevol 

descompte, rebaixa en el preu o altres similars que l’entitat pugui concedir, així com els 

interessos incorporats al nominal dels crèdits.  

 

No obstant això, s’hi poden incloure els interessos incorporats als crèdits comercials amb 

venciment no superior a un any que no tinguin un tipus d’interès contractual, quan l’efecte 

de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 

Han estat efectuades periodificacions de les despeses i ingressos acreditades i no vençudes 

al tancament de l'exercici i que han estat comptabilitzades al compte de Pèrdues i Guanys 
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de l’exercici, amb independència del flux monetari de cobraments o pagaments.  

 

 

m) Arrendaments operatius 

 

S'entendrà que en les operacions d'arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i 

substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen en 

l'arrendador.  

 

Quan la Fundació actua com arrendatari, les despeses de l'arrendament incloent les partides 

contingents, si escau, per l'arrendador, es carreguen linealment al compte de pèrdues i 

guanys, en funció de la vida del contracte.  

 

 

n) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

L’entitat no té registrats al tancament de l’exercici ni actius ni passius que tinguin la 

consideració de naturalesa mediambiental. 

 

 

o) Provisions  

 

En el moment de formular els presents comptes anuals, la Gerència de la Fundació han 

diferenciat entre:  

- Provisions; són aquells passius que cobreixen obligacions presents a la data 

del balanç de situació adjunt, sorgits com a conseqüència de successos passats i dels 

quals poden derivar-se perjudicis patrimonials de probable materialització per a la 

Fundació, l' import del qual i moment de cancel·lació són indeterminats.  

 

Aquests saldos es registren pel valor actual de l' import més probable que s'estima 

que la Fundació haurà de desemborsar per a cancel·lar l'obligació.  

 

- Passius contingents; són aquelles obligacions possibles sorgides com a 

conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està condicionada 

que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la 

Fundació.  

 

Els comptes anuals de la Fundació recullen totes les provisions significatives pel que fa a 

les quals s'estima que és probable que s'hagi d'atendre l'obligació.  

 

Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s'informa sobre 

els mateixos, conforme als requeriments de la normativa comptable.  

 

Les provisions es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible a 

cada moment sobre les conseqüències del succés o successos que les origina, i són 

revaluades en ocasió de cada tancament comptable, i s'utilitzen per a afrontar les 

obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes, procedint-se a 

la seva reversió, total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.  
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p) Registre i valoració de despeses de personal 

 

Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-ne l’obligació, amb 

independència del moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n 

deriva. 

 

 

q) Subvencions donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es valoren pel valor raonable de 

l’import concedit.  

 

Es comptabilitzen com ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en 

el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de 

forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la 

subvenció. 

 

Per al cas dels actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries s’han 

d’imputar com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització 

efectuada en aquest període per als elements esmentats o, si s’escau, quan se’n produeixi 

l’alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.  

 

 

r) Transaccions entre parts vinculades 

 

No existeixen. 

 

 

 

5. ACTIU IMMOBILITZAT, EXCLOSOS ELS BÉNS DEL PATRIMONI 

HISTÒRIC ARTÍSTIC.     

 

Immobilitzat intangible 

 

Exercici actual 

 

Aquesta partida reflexa l’adquisició d’un software de tractament d’imatges en 3D. 

 

Les variacions experimentades per aquesta partida en el decurs de l’exercici, han estat les 

següents: 

 

Cost d’ adquisició 

Saldos  

inicials Entrades Trasp. 

Saldos 

finals 

     

Aplicacions informàtiques 40.400,72   40.400,72 

Drets bens cedits en ús 0,00   0,00 

TOTALS 40.400,72   40.400,72 
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Amortitzacions 

Saldos 

 inicials 

Dotació 

amortització Trasp. 

Saldos 

finals 

     

Aplicacions informàtiques 40.390,38   40.390,38 

TOTALS 40.390,38   40.390,38 

 

La partida dels “Drets de bens cedits en ús” recull el cost total a satisfer a la U.A.B., 

d’acord amb el conveni signat entre ambdues parts amb data 3 d’octubre de 2011 per a la 

construcció de la nova seu de l’Institut Català de Paleontologia dins del campus de la 

UAB. Aquest acord te una durada de 50 anys. 

 

Durant l’any 2018, la Fundació va reclassificar aquesta partida como a més saldo de les 

immobilitzacions materials. 

 

 

 

Exercici precedent 

 

Les variacions experimentades per aquesta partida en el decurs de l’exercici, han estat les 

següents: 

 

Cost d’ adquisició 

Saldos  

inicials Entrades Trasp. 

Saldos 

finals 

Aplicacions informàtiques 40.400,72   40.400,72 

Drets bens cedits en ús 3.300.000,00  (3.300.000,00) 0,00 

TOTALS 3.340.400,72  (3.300.000,00) 40.400,72 

 

Amortitzacions 

Saldos 

inicials 

Dotació 

amortització Sortides 

Saldos 

finals 

     

Aplicacions informàtiques 40.390,38   40.390,38 

TOTALS 40.390,38   40.390,38 

 

Càrregues i gravàmens  

 

Al tancament de l'exercici la Fundació no manté càrregues sobre aquestes inversions.  

 

 

Compromisos de compra  

 

La Fundació no ha assumit cap compromís ferm de compra d'immobilitzacions intangibles 

al tancament de l'exercici. 

 

 

Elements totalment amortitzats  

 

La Fundació te elements en ús totalment amortitzats en la data de tancament de l'exercici 

actual i precedente per valor de 40.390,38 i 40.390,38 euros, respectivament. 
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Adquisicions d'immobilitzats intangibles a empreses del grup i associades  

 

La Fundació no ha adquirit elements d'immobilitzat intangible a empreses del grup o 

associades.  

 

 

Immobilitzat intangible no afecte a l'explotació  

 

La Fundació no posseeix elements d'immobilitzat que no es trobin afectes a l'explotació 

que desenvolupa la mateixa.  

 

 

Immobilitzat intangible situat fora del territori nacional  

 

Al tancament de l'exercici, cap dels elements d'immobilitzat es troben situats fora del 

territori nacional.  

 

 

Despeses financeres capitalitzades en l'exercici  

 

La Fundació no ha capitalitzat despeses financeres en l'exercici abans de la posada en 

funcionament del bé, al no haver-se realitzat inversions que necessitin un període de temps 

superior a un any per a estar en condicions d'ús. 

 

 Finalment cal indicar que ni la Fundació ni els seus elements intangibles presenten indicis 

que comportin la necessitat de deteriorar cap dels seus elements de l'immobilitzat 

intangible. 

  

 

 

Immobilitzat material 

 

Exercici actual 

 

Les variacions experimentades per aquesta partida en el decurs de l’exercici precedent, han 

estat les següents: 

 

Costos d’ adquisició 

Saldos  

inicials Entrades 

Sortides/ 

Trapassos 

Saldos 

finals 

     

Construccions 5.025.200,65   5.025.200,65 

Instal·lacions tècniques 248.929,77   248.929,77 

Maquinària 847.638,37   847.638,37 

Utillatge 370.812,41   370.812,41 

Mobiliari 80.490,13   80.490,13 

Equip. informàtics 178.608,21 8.965,35  187.573,56 

Elements transport 10.363,61   10.363,61 

TOTALS 6.762.043,15 8.965,35  6.771.008,5 
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Amortitzacions 

Saldos  

inicials 

Dotació 

amortització Sortides 

Saldos 

finals 

Construccions 888.052,63 93.451,00  981.503,63 

Instal·lacions tècniques 248.929,79   248.929,79 

Maquinària 808.513,29 15.004,00  823.517,29 

Utillatge 376.849,35   376.849,35 

Mobiliari 66.232,18 5.070,00  71.302,18 

Equip. informàtics 171.293,64 3.261,35  174.554,99 

Elements transport 2.214,61 2.073,00  4.287,61 

TOTALS 2.562.085,49 118.859,35  2.680.944,84 

 

Tots els elements de l’ immobilitzat es troben subvencionats en la seva totalitat. 

 

 

 

Exercici precedent 

 

Les variacions experimentades per aquesta partida en el decurs de l’exercici actual, han 

estat les següents: 

 

Costos d’ adquisició 

Saldos  

inicials Entrades 

Sortides/ 

Trapassos 

Saldos 

finals 

     

Construccions 1.725.200,65  3.300.000,00 5.025.200,65 

Instal·lacions tècniques 248.929,77   248.929,77 

Maquinària 847.638,37   847.638,37 

Utillatge 370.812,41   370.812,41 

Mobiliari 80.490,13   80.490,13 

Equip. informàtics 170.852,11 7.756,10  178.608,21 

Elements transport 10.363,61   10.363,61 

TOTALS 3.454.287,05 7.756,10 3.300.000,00 6.762.043,15 

 

 

Amortitzacions 

Saldos  

inicials 

Dotació 

amortització Sortides 

Saldos 

finals 

     

Construccions 563.601,63 324.451,00  888.052,63 

Instal·lacions tècniques 248.929,79   248.929,79 

Maquinària 777.145,29 31.368,00  808.513,29 

Utillatge 374.449,35 2.400,00  376.849,35 

Mobiliari 58.896,18 7.336,00  66.232,18 

Equip. informàtics 169.356,54 1.937,10  171.293,64 

Elements transport 141,61 2.073,00  2.214,61 

TOTALS 2.192.520,39 369.565,10  2.562.085,49 

 

Tots els elements de l’ immobilitzat es troben subvencionats en la seva totalitat. 
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Béns subjectes a càrregues i gravàmens 

 

Al tancament de l'exercici la Fundació no manté càrregues sobre aquestes inversions.  

 

 

Compromisos de compra  

 

La Fundació no ha assumit cap compromís ferm de compra d'immobilitzacions materials al 

tancament de l'exercici.  

 

 

Elements totalment amortitzats  

 

La Fundació te els següents elements en ús totalment amortitzats a la data de tancament de 

l'exercici actual.  

 

Descripció Exercici actual Exercici precedent 

   

Construccions 352.654,35 352.654,35 

Instalaciones 248.929,77 248.929,77 

Maquinària 716.558,63 716.558,63 

Utillatge 376.849,36 376.849,36 

Mobiliari 30.189,91 29.050,82 

Equips de procés d’ informació 169.187,16 168.187,16 

TOTALS 1.894.369,18 1.892.230,09 

 

 

Adquisicions d'immobilitzats materials a empreses del grup i associades  

 

La Fundació no ha realitzat adquisicions a empreses del grup, ni associades ni vinculades.  

 

 

Immobilitzat material no afecte a l'explotació  

 

La Fundació no posseeix elements d'immobilitzat que no es trobin afectes a l'explotació 

que desenvolupa la Fundació.  

 

 

Immobilitzat material situat fora del territori nacional  

 

Al tancament de l'exercici, cap dels elements d'immobilitzat es troba situat fora del territori 

espanyol. 

 

 

 Despeses financeres capitalitzades en l'exercici  

 

La Fundació no ha capitalitzat despeses financeres en l'exercici abans de la posada en 

funcionament del bé, al no haver-se realitzat inversions que necessitin un període de temps 
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superior a un any per a estar en condicions d'ús. 

 

 

Finalment, indicar que la Fundació no ha assumit costos de desmantellament, retir o 

rehabilitació, ni presenta indicis que comportin la necessitat de deteriorar cap dels seus 

elements de l'immobilitzat material.  

 

 

 

6. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL. 

 

Al tancament dels exercicis precedent i actual, l’Institut Català de Paleontologia, no era el 

titular de cap patrimoni al que es refereix el títol d’aquest apartat. 

 

 

 

7.- INSTRUMENTS FINANCERS. INVERSIONS FINANCERES. 

 

Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i els 

resultats de l’empresa. 

 

Exercici actual 

 

Actius financers a curt i llarg termini, llevat d’inversions en el patrimoni d’empreses 

del grup. 

 

La composició del saldo dels Actius financers a curt i llarg termini, excepte inversions en 

el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades, és la que es mostra a continuació: 

 

 Instruments financers a curt i llarg termini 

Conceptes 

Instruments 

de 

patrimoni 

Valors 

 de deute 

Crèdits, 

Derivats 

Altres Totals 

 

    

Préstecs i partides a cobrar:     

fiances a curt i llarg termini 

  

0,00 0,00 

 

Els instruments financers descrits en aquest epígraf estan lliures de càrregues, ni existeixen 

actius cedits en garantia i no existeixen actius acceptats en garantia. 

 

La Fundació no ha assumit cap compromís ferm de compra d'instruments financers.  

 

No s’han produït durant l’exercici reclassificacions d’actius financers. 

 

No s’ han produït durant l'exercici transferències d'actius financers de tal forma que no es 

compleixin les condicions per a donar de baixa els mateixos.  

 

No s'ha produït incidència alguna en el compliment de les obligacions amb tercers.  
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La Fundació no té deutes amb característiques especials.  

 

 

 

Exercici precedent 

 

Actius financers a llarg termini, llevat d’inversions en el patrimoni d’empreses del 

grup. 

 

La composició del saldo dels Actius financers a curt i llarg termini, excepte inversions en 

el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades, és la que es mostra a continuació: 

 

 Instruments financers a curt i llarg termini 

Conceptes 

Instruments 

de 

patrimoni 

Valors 

 de 

deute 

Crèdits, 

Derivats 

Altres Totals 

 

    

Préstecs i partides a cobrar:     

fiances a curt i llarg termini 

  

0,00 0,00 

 

 

 

8. FUNDADORS, USUARIS I ALTRES DEUTORS DE LES ACTIVITATS. 

 

Exercici actual 

 

La composició i evolució d’ aquests comptes, expressada en euros, es la que es mostra a la 

següent taula, expressada en euros: 

 

 Conceptes Saldos finals 

  Subvencions de la Generalitat de Catalunya 539.987,11 

Contractes de serveis * 164.585,98 

Subvencions competitives 381.116,00 

TOTALS 1.085.689,09 

 

* Import amb el I.V.A. inclòs 

 

 

 

Exercici precedent 

 

La composició i evolució d’ aquests comptes, expressada en euros, es la que es mostra a la 

següent taula, expressada en euros: 
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 Conceptes Saldos finals 

 

 

Subvencions de la Generalitat de Catalunya 342.378,27 

Contractes de serveis * 61.920,84 

Subvencions competitives 749.573,60 

TOTALS 1.153.872,71 

 

* Import amb el I.V.A. inclòs 

 

 

 

9. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS (DEUTES A LLARG I CURT 

TERMINI TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS) 

 

Exercici actual 

 

Dins el concepte de subvencions, que ho són en concepte d’ajuts a la recerca i la seva 

difusió, el detall és el següent, expressat en euros: 

 

 Entitats 

Deutes a llarg termini Exercici actual Exercici precedemt 

   Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya 0,00 0,00 

AGAUR 116.568,74 152.776,52 

Ministerio de Economía y Competitividad 

i OSIC 312.534,86 418.282,10 

Altres 0,00 0,00 

TOTALS 429.103,60 571.058,62 

 

 

 

 Entitats 

Deutes a curt termini 

Exercici  

actual 

Exercici  

precedent 

   Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya 0,00 0,00 

AGAUR 231.234,23 149.435,64 

Ministerio de Economía y Competitividad 

i OSIC 304.961,32 368.169,49 

Altres 0,00 0,00 

TOTALS 536.195,55 517.605,13 
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Exercici  precedent 

 

Dins el concepte de subvencions, que ho són en concepte d’ajuts a la recerca i la seva 

difusió, el detall és el següent, expressat en euros: 

 

 Entitats 

Exercici  

actual 

Exercici 

precedent 

   Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya 0,00 0,00 

AGAUR 70.693,15 152.776,52 

Ministerio de Economía y Competitividad 648.279,78 418.282,10 

Altres 0,00 0,00 

TOTALS 718.972,93 571.058,62 

 

 Entitats 

Deutes a curt termini 

 

Exercici precedent 

   Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya 

 

0,00 

AGAUR 

 

149.435,64 

Ministerio de Economía y Competitividad 

i OSIC 

 

368.169,49 

TOTALS 

 

517.605,13 

 

 

 

10. INSTRUMENTS FINANCERS. PASSIUS FINANCERS. 

 

Exercici actual 

 

Passius financers  a llarg termini 

 

Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 

compleixen en la Fundació.  

 

Classes 

 

 

 

Categories 

Instruments financers a llarg termini 

Deutes amb  

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats 

 Altres 

2019 2019 2019 Totals 

     

Dèbits i partides a pagar:     

Deutes amb entitats crédit 756.318,00   756.318,00 

Deutes transformables en 

subvencions   429.103,60 429.103,6 

Proveïdors d’immobilitzat   401.085,56 401.085,56 

TOTALS 756.318,00  830.189,16 1.586.507,16 
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Deutes amb entitats de crédit 

 

La Fundació té pendent d’amortització, un deute bancari amb el BBVA per import de 

1.260.530,00 euros, instrumentat mitjançant un préstec a amortitzar en 15 anys, i del que 

resten 4 quotes anuals per valor de 252.106 euros cadascuna d’elles. 

 

L’import inicial d’ aquest préstec era de 3.781.600 euros, i merita un tipus d’interés del 

1,05% anual. 

 

 

Proveïdors d’immobilitzat 

 

Per d’altre banda, cal indicar que el deute amb el Proveïdor d’immobilitzat recull l’import 

pendent de pagament a la UAB, d’ acord amb el conveni signat entre ambdues parts amb 

data 3 d’octubre de 2011 per a la construcció de la nova seu de l’Institut Català de 

Paleontologia dins del campus de la UAB. 

 

Aquest deute, amb el concepte Proveïdors d’immobilitzat, recull el deute pendent de 

pagament derivat de l’immooble que figura en el compte 208 sota el concepte Drets sobre 

actius ccdits en ús.  

 

D’acord amb el reconeixment de deute signat a juny de 2015 entre ambdues parts, aquest 

deute es pagarà mitjançant 8 pagaments anuals de 60 mil euros, amb la corresponen 

meritació d’interessos. 

 

 

Passius financers  a curt termini 

 

Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 

compleixen en la Fundació.  

 

Classes 

 

 

 

Categories 

Instruments financers a curt termini 

Deutes amb  

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats, 

 Altres 

2018 2018 2018 Totals 

     

Dèbits i partides a pagar:     

Deutes amb entitats crédit 252.106,00   252.106 

Deutes transformables en 

subvencions   536.195,55 536.195,55 

Proveïdors   116.776,01 116.776,01 

Personal   0,00 0,00 

TOTALS 252.106,00  652.971,56 905.077,56 
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Exercici precedent 

 

Passius financers  a llarg termini 

 

Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 

compleixen en la Fundació.  

 

Classes 

 

 

 

Categories 

Instruments financers a llarg termini 

Deutes amb  

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats 

 Altres 

2018 2018 2018 Totals 

     

Dèbits i partides a pagar:     

Deutes amb entitats crédit 1.008.424,00   1.008.424,00 

Deutes transformables en 

subvencions   571.058.62 571.058,62 

Proveïdors d’immobilitzat   420.000,00 420.000,00 

TOTALS 1.008.424,00  991.120 1.999.482,62 

 

 

Passius financers  a curt termini 

 

Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 

compleixen en la Fundació.  

 

Classes 

 

 

 

Categories 

Instruments financers a curt termini 

Deutes amb  

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats, 

 Altres 

2018 2018 2018 Totals 

     

Dèbits i partides a pagar:     

Deutes amb entitats crédit 252.106,00   252.106,00 

Deutes transformables en 

subvencions   517.605,13 517.605,13 

Proveïdors   159.633,67 159.633,67 

Personal   64,53 64,53 

TOTALS 252.106,00  677.303,33 929.409,33 

 

 

Deutes amb entitats de crédit 

 

La Fundació tenia pendent d’amortització, un deute bancari amb el BBVA per import de 

1.512.636,00 euros, instrumentat mitjançant un préstec a amortitzar en 15 anys, i del que 

restaven 5 quotes anuals per valor de 252.106 euros cadascuna d’elles. 

 

L’import inicial d’ aquest préstec era de 3.781.600 euros, i meritava un tipus d’interés del 
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0,98% anual. 

 

 

 

11. FONS PROPIS. FONS DOTACIONAL 

 

Les entitats que van aportar el Fons dotacional inicial son les que es mostren a continuació, 

expresant les esmentades aportacions fundacionals en euros: 

 

Entitats Imports 

  

Generalitat de catalunya 30.000,00 

Universitat Autónoma de Barcelona 5.000,00 

Total 35.000,00 

 

 

 

Subvencions oficials de capital. 

 

L’evolució d’aquest compte durant  l´exercici 2019, expressar en euros, es detalla a 

continuació: 

 

Subvencions Saldo inicial Altes 

Traspass a 

resultats Saldo final 

     

Subvencions de capital 3.226.279,06 282.106,00 (118.859,35) 3.389.525,71 

Subv. DECO 2018+19 21.823,22  47.157,29 68.980,51 

TOTALS 3.248.102,28 282.160,00 (71.702,06) 3.458.506,22 

 

 

 

L’evolució d’aquest compte durant  l´exercici 2018, expressar en euros, es detalla a 

continuació: 

 

Subvencions Saldo inicial Altes 

Traspass a 

resultats Saldo final 

     

Subvencions de capital 3.343.738,16 252.106,00 (369.565,10) 3.226.279,06 

Subv. DECO 2018 0,00  21.823,22 21.823,22 

TOTALS 3.343.738,16 252.106 (347.741,88) 3.248.102,28 

 

 

Càlcul article 13.3 Llei de pressupostos 2017 (Llei 4/2017 de 28 de març) 

 

Donat que el resultat previ de l’exercici actual va ser positiu, es va aplicar l’ajust de la 

imputació dels ingressos de les transferències corrents rebudes de la Generalitat de 

Catalunya, per l'esmentat import. 
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Resultat previ de l'exercici precedent    47.157,29 

 + Dotació amortitzacions 

 

-369.565,10 

- Subvencions oficials de capital transferides al resultat de l'exercici 369.565,10 

- Donacions i llegats de capital 

 

0,00 

+/- Variació d'existències 

 

0,00 

- Subv. Corrent DECO 2019 

 

-47.157,29 

Resultat Comptable    0,00 

 

 

Donat que el resultat previ de l’exercici precedent va ser positiu, es va aplicar l’ajust de la 

imputació dels ingressos de les transferències corrents rebudes de la Generalitat de 

Catalunya, per l'esmentat import. 

 

Resultat previ de l'exercici precedent    21.823,22 

 

+ Dotació amortitzacions 

 

-118 

-118.859,35 

- Subvencions oficials de capital transferides al resultat de l'exercici 118.859,35 

- Donacions i llegats de capital 

 

0,00 

+/- Variació d'existències 

 

0,00 

- Subv. Corrent DECO 2018 

 

-21.823,22 

Resultat Comptable    0,00 

 

 

 

12. ENTITATS VINCULADES. 

 

Per la mateixa naturalesa de la Institució, no existeixen entitats vinculades. 

 

 

 

 13. SITUACIÓ FISCAL. 

 

Respecte de la situació fiscal de l’Institut Català de Paleontologia, ens remetem al que ja 

expliquem en el punt 4, apartat l).  

 

És aquesta una Fundació sense ànim de lucre, així reconeguda per l’administració 

tributària i exempta de l’Impost sobre el Benefici. 

 

 

Altres deutes amb Administracions públiques 

 

La composició de saldo d’ aquest rúbrica al tancament de l’ exercici precedent i actual, 

expressada en euros, és la que es mostra a la següent taula: 



INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA, FUNDACIÓ PRIVADA 

MEMÒRIA ECONÓMICA 2019 

 

 Pàgina 23 

 

 

 

Conceptes 

Exercici  

actual 

Exercici  

precedent 

   

Hisenda pública, creditora per Retencions 41.519,52 30.602,02 

Organismes de la Seguritat Social creditors 33.212,25 17.877,39 

Altres deutes amb Administracions públiques 74.731,77 48.479,41 

 

 

Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Amb data 19 de novembre de 2012, la Fundació va signar Acta de Disconformitat en 

relació a la devolució d’ IVA del exercici 2011, per valor de 144.989,72 euros. En 

l’esmentada Acta de Disconformitat, la Administració tributària reconeixia una devolució 

per quotes d’ IVA per import de 3.405,95 euros, xifra que posteriorment es va elevar fins 

als 10.055,43 euros. 

 

Amb data 8 de març de 2013, el Inspector Regional Adjunt va dictar Acord de Liquidació 

en la mateixa linea que l’últim import esmentat en el paràgraf anterior.  

 

Finalment, amb data 8 de maig de 2013, la Fundació va presentar recurs de reposició 

contra l’esmentat Acord, el qual va ser desestimat per la Dependència Regional de 

Inspecció amb data 13 de novembre de 2015. 

 

Addicionalment, al maig del 2014 va ser notificada la Fundació l’inici d’actuacions de 

comprovació i investigació en relació al concepte tributari IVA, dels periodes 2012 i 2013, 

i posteriorment la del 2014, mentre que pel 2015 només hi ha un requeriment..  

 

Amb data 14 de desembre de 2015 es va interposar una reclamació económica 

administrativa davant del T.E.A.R.C. amb relació al acord de resolució del recurs de 

reposició de la Dependència Regional d’Inspecció de data 13 de novembre de 2015, 

referida a l’ IVA de l’ any 2011, i posteriorment s’ han interposat altres reclamacions 

relatives a les inspeccions de IVA del 2012, 2013 i 2014. 

 

Amb data 14 d’abril de 2019, aquesta Fundació signar amb disconformitat un acta de 

liquidació de l’IVA corresponent als exercicis 2015-16 per import –a ingressar- de 

13.867,52 euros. Contra aquesta acta s’ha presentat, en data 2 de maig de 2019, un escrit 

d’al·legacions. 

 

A la data de formulació dels presents comptes anuals, s el T.E.AR.C. encara no ha fallat 

amb relació a la reclamació que se li ha presentat, es desconeix el desenllaç final d’ aquesta 

sol·licitud de devolució d’ IVA per valor de 145 mil euros de l’ any 2011, ni de les 

liquidacions dels anys 2012, 2013 i 2014. 

 

 

Malgrat l’ anteriorment exposat, la Direcció de la Fundació és força optimista a la vista de 

la jurisprudència del Tribunal Suprem relacionada amb el dret de deducció de l’ IVA i la 

recerca bàsica i aplicada de establerta en dos sentències de febrer de 2016. 
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 14. INGRESSOS I DESPESES. 

 

Despeses de personal.  

 

El detall d'aquest epígraf al tancament de l'exercici, expressat en euros, és el que es mostra 

en la següent taula:  

 

Conceptes 

Exercici  

actual 

Exercici  

precedent 

   

Sous i salaris i indemnitzacions 884.678,28 756.237,01 

Indemnitzacions 64.440,08 0,00 

Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa 211.034,82 188.903,97 

Altres despeses socials 500,00 3.120,00 

TOTALS 1.160.653,18 948.260,98 

 

Dintre de les Altres despeses socials no s'inclou dotació alguna en concepte de dotacions 

i/o aportacions per a pensions.  

 

 

A la data de tancament de l'exercici actual, la Fundació no ha assumit ni ha registrat cap 

compromís en matèria de pensions, premis de jubilació ni similars en relació als 

treballadors de la mateixa.  

 

 

 

 

15. APLICACIONS D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES. 

 

Durant l’exercici precedent i actual no han aplicat elements d’aquests tipus. 

 

 

 

 

16. ALTRA INFORMACIÓ. 

 

 No s’han concedit acomptes al conjunt de membres de l’òrgan de govern, ni als de 

l’anomenada alta direcció. 

 

 No han existit moviments especials de fons especials. 

 

 La Fundació no participa en el capital de societats ni d’altres entitats jurídiques. 

 

 L’import de les compensacions de despeses meritades pels membres dels òrgans de 

direccio, a l’ exercici actual i precedent, han estat les següents, expressats en euros: 
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Exercici actual 

 

Membres de l’ Alta direcció 

Salari brut de l’exercici  

actual 

  

Director 55.731 

Gerent 66.194 

 

 

 

Exercici precedent 

 

Membres de l’ Alta direcció 

Salari brut de l’exercici 

precedent 

  

Director 54.540 

Gerent 65.366 

 

 

 

17. COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA EL REIAL DECRET 1270/2003 PEL 

QUAL S’APROVA EL REGLAMENT PER A L’APLICACIÓ DEL RÈGIM 

FISCAL. 

 

a) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes: 

 

 Rendes exemptes; art.6. 1º a) Ley 49/2002 

Són les subvencions rebudes durant l’exercici que han estat imputades directament al 

compte dde pèrdues i gunays de l’ exercici. 

 

 

El detall de les Subvencions i donacions, d’ explotació i de capital, imputades al compte de 

pèrdues i guanys de l’ exercici, expressat en euros, es el que es mostra a la següent taula: 

         

                                

Conceptes 

Exercici  

actual 

Exercici  

precedent 

   

Generalitat de Catalunya - DIUE      800.045,89 789.161,07 

Generalitat de Catalunya – Dept. Cultura i 

Ram Pesca i M.N. 139.185,11 74.306,40 

AGAUR 161.953,25 53.292,18 

MICINN 351.641,96 399.306,84 

Altres 25.871,25 29.264,59 

TOTALS 1.478.697,46 1.345.331,08 

 

Les subvencions dels Programes I3, Juan de la Cierva i Ramón y Cajal (MICINN), la de 

l’AGAUR i la del Ministerio de Economia  s’han destinat exclusivament a les finalitats per 
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les quals es van concedir, per al finançament de contractes laborals per a la contractació 

d’investigadors doctors i predocs (AGAUR), tanmateix hi ha una quantitat en el cas de la 

Ramon y Cajal i AGAUR, destinada a despeses associades als investigadors incorporats.  

 

 

La subvenció del Departament de Cultura s’ha destinat exclusivament a la finalitat per la 

qual va estar concedida, per al finançament de projectes d’intervencions paleontològiques i 

de millora de gestió de col·leccions. 

 

 Ingressos financers exempts (interessos); art. 6.2º Ley 49/2002:                  0,00 euros 

 

 Altres Ingressos imputats a la fundació; art.6.5è Ley 49/2002           281.702,43 euros 

 

 

 Durant l’exercici, i en compliment del que disposa l’objecte social de l’ICP, s’han 

realitzat els ajuts monetaris següents: 

o Ajuts monetaris per l’import total de         0 euros 

 

 

 La despesa general puja la quantitat de 1.832.213 i 1.876.921 euros (sous i seguritat 

social, inclosos), durant l’ exercici actual i precedent. 

 

o Descripció de la despesa segons el Compte de pèrdues i guanys, expressada en 

euros: 

 

Conceptes 

Exercici  

actual 

Exercici  

precedent 

Depesa de personal 1.160.653 948.261 

Consums d’ explotació 20.804 27.492 

Despeses per serveis exteriors 513.066 508.573 

Altres tributs 5.210 3.139 

Amortització de l’immobilitzat  118.859 369.565 

Despesa financera   13.621 19.891 

Despesa extraordinària - - 

TOTALS 1.832.213 1.876.921 

 

o Dintre de la rúbrica de Despeses per serveis exteriors no figura cap partida relativa 

a correccions valoratives per deteriorament de crèdits comercials ni fallits. 

 

 

b) Ingressos i despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat 

realitzada per l’ICP per al compliment dels seus fins fundacionals. 

 

 Els únics ingressos i despeses realitzades per la Fundació són els que figuren detallats 

a l’apartat a) anterior. Tot es reinverteix als fins fundacionals. 

 

 

c) La Fundació no ha obtingut rendes exemptes d’explotacions econòmiques ni 

derivades de la transmissió onerosa de bens immobles, ni per qualsevol altre motiu 
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que no sigui el detallat en el punt a) anterior.  

 

d) Els patrons no han estat retribuïts 

 

e) La Fundació no participa en societats mercantils  

 

f) No procedeix al no participar en societats mercantils. 

 

g) No existeixen convenis de col·laboració empresarial  

 

h) L’ activitat no desenvolupa activitats prioritàries de mecenatge  

 

i) Els Estatuts de la Fundació estableixen que, en cas de dissolució, els seus bens 

passen al patrimoni de les entitats que estableix l’article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de 

maig, de fundacions. 

 

j) Honoraris dels auditors.  

 

 En l’exercici 2019 y 2018 els honoraris relatius a serveis d’auditoria de comptes de la 

Fundació han estat de 5.600 euros. 

 

 

 

18. PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 

 

Donada l'activitat de la Fundació (veure nota 2 d’aquesta memòria), en els exercicis 

precedent i actual no s'han realitzat inversions en sistemes, equips ni instal·lacions per a la 

protecció i millora del medi ambient ni s'han produït despeses amb la finalitat de protecció 

i millora del medi ambient.  

 

Durant l'exercici no s'han realitzat provisions per a riscos i despeses corresponents a 

actuacions mitjà ambientals ni s'han rebut subvencions de naturalesa ambiental.  

 

Fins a la data de formulació d’ aquests comptes anuals no es té coneixement de possibles 

contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient ni de 

responsabilitats de naturalesa medi ambiental. 

 

 

 

19. INFORMACIÓ SOBRE DRETS D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE 

HIVERNACLE 

 

No s'ha produït cap moviment en la partida de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle 

en els exercicis precedent i actual, ni s'han produït correccions de valor per deterioració en 

la partida de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.  

 

Durant els exercicis precedent i actual, no s'han produït despeses derivades d'emissions de 

gasos d'efecte hivernacle, ni s'han rebut subvencions per drets d'emissió de gasos d'efecte 

hivernacle. 
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20. FETS POSTERIORS 

 

COVID-19 s'ha convertit en una emergència de salut mundial que afecten els ciutadans, les 

empreses i l'economia en general, fins al punt que l'organització mundial de la salut (OMS) 

ho ha declarat una pandèmia tant per la seva ràpida expansió i els seus efectes. Després 

d'haver estat reconegut inicialment a la Xina al desembre de 2019, en la data de formulació 

d'aquests comptes anuals, segons fonts de la OMS, el COVID-19 s'expandeix per la 

majoria dels territoris del món, incloent Espanya.  

 

Davant d'aquesta situació, seguint els precedents d'altres països europeus on hi ha hagut 

alts índexs d'afectació, Espanya ha dut a terme mesures dràstiques, amb la intenció de 

limitar la propagació del virus, així com d'altres mesures destinades a amortiment dels seus 

efectes econòmics.  

 

Entre aquestes mesures destaquem l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de 

març, pel qual es declara l'estat d'alarma, sent una eina a la disposició de l'executiu en els 

casos d'extrema necessitat, com ara el present, no gaudeix d'un precedent excessiu en la 

història de la nostra democràcia.  

 

A més d'haver-se limitat a un dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la lliure 

circulació de persones a excepció de determinades situacions, ha portat als ciutadans 

espanyols a un confinament obligatori a les seves llars que comportarà un descens molt 

significatiu de les vendes i l'activitat de l'empresa i dels seus beneficis.  

 

Una altra novetat presentada pel Reial decret esmentat és l'obligació que determinats locals 

i establiments comercials que presten atenció al públic, com ara bars, restaurants i comerç 

al detall, han de completar un cessament temporal de tota la seva activitat presencial, sens 

dubte causant grans pèrdues econòmiques. El passat 18 de març de 2020, el govern va 

publicar el Reial decret-llei 8/2020, sobre mesures urgents extraordinàries per abordar 

l'impacte econòmic i social del COVID-19, que incorpora algunes disposicions que 

afectaran l'activitat empresarial.   

 

Si bé és difícil, en la data de formulació d'aquests comptes anuals, per fer prediccions sobre 

l'expansió d'aquesta pandèmia i els seus efectes sobre l'economia, entenem que l'empresa, 

tenint en compte la seva situació particular i les mesures que està duent a terme, reprendrà 

el seu negoci habitual tan aviat com finalitzi l'estat de l'alarma, de manera que la situació 

no tindrà un impacte significatiu en els seus 2019 comptes anuals 2020,   

però sí en les seves previsions per a l'exercici 2020, com succeirà amb la majoria de les 

empreses espanyoles. 

 

L'administració de la societat, seguint les instruccions del govern i d'acord amb el seu pla 

de contingència de risc ha dut a terme les següents accions:  

 

No s’ha realitzat cap tipus de regulació de treball on s’hagin vist afectat els treballadors, 

únicament s’ha dut a terme una reorganització de les feines a realitzar i de les persones que 

les realitzen. 

 

Totes aquestes actuacions s’han fet respectant sempre les mesures de prevenció imposades 

pel Govern a través dels Reials Decrets, i a la vegada assessorats per les empreses de, 



INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA, FUNDACIÓ PRIVADA 

MEMÒRIA ECONÓMICA 2019 

 

 Pàgina 29 

 

prevenció de riscos laborals i assessoria laboral. 

 

Des del punt de vista de tresoreria, la Fundació compta amb una posició sòlida, que li 

permet afrontar de forma normal el pagament tant de proveïdors, com de les nòmines del 

propi personal i demes. 

 

Des del punt de vista de les despeses, s’està maximitzant els recursos existents per tal de 

minimitzar els costos.  

 

En quant a ingressos, aquests s’han vist parcialment afectats, donat que la activitat del 

museu de la Fundació es troba totalment tancada, mentre que la resta de les seves activitats 

no s’han vist gaire alterades. 

 

 

Addicionalment no s’ha produït cap fet amb posterioritat al tancament que afecti els 

comptes anuals de l’exercici 2019 ni a l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. 

 

 

 

21. AVALS ATORGATS A TERCERS. 

 

No existeix, amb data 31 de desembre de 2019 cap aval atorgat a tercers. 

 

 

 

22. COMPONENTS DEL PATRONAT. 

 

La composició del Patronat a data de 31 de desembre de 2019 és la següent: 

 

PRESIDENTA: 

 

Mª Àngels Chacón i Freixes 

 

VICEPRESIDENTA: 

 

Margarita Arboix Arzo 

 

SECRETARI: 

 

Joan Gómez Pallarès 

 

VOCALS: 

 

Francesc Xavier Grau Vidal 

Armand Sánchez Bonastre 

 

 

A Bellaterra (Barcelona), 21 de maig  de 2020. 
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Formulació dels Comptes Anuals de l’INSTITUT CATALÀ DE 

PALEONTOLOGIA, FUNDACIÓ PRIVADA corresponents a l’ exercici 

2019.
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INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NOM DE L'APLICACIÓ 

PRESSUPOST 
INICIAL MODIFICACIONS

PRESSUPOST 
DEFINITIU

DRETS/OBLIGACIONS 
RECONEGUTS/DES

DESVIACIONS 
PRESUPOSTÀRIES

I/3190009 Prestacions d'altres serveis 75.000,00 75.000,00 281.202,43 -206.202,43
i/4400001 De consorcis depenents del sector públic de la Generalitat 0,00
I/4020019 Altres transferències de l'Aministració de l'Estat 44.383,25 44.383,25 15.837,05 28.546,20
I/4100001 Transferències corrents de la Generalitat de Catalunya 0,00
I/4100021 Del departament d'Empresa i Coneixement 896.329,00 896.329,00 800.045,89 96.283,11
I/4480001 AGAUR + OSIC 0,00 76.601,58 -76.601,58
I/4600009 Ajuntament de Subirats 0 0,00 3.000,00 -3.000,00
I/4810001 de fundacions de fora el sector públic 11.000,00 11.000,00 22.371,25 -11.371,25
i/4930009 Altres transferències corrents de la UE 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
i/4990009 Altres transferències corrents de l'exterior 0,00
I/5210001 altres ingressos de dipòsit 0,00 0,00 0,00
I/7100021 Del departament d'Empresa i Coneixement 252.106,00 252.106,00 282.106,00 -30.000,00
I/8700001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00
I/8700001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00
I/8700001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors finalistes 0,00 0,00

Total Ingressos 1.279.818,25 0,00 1.279.818,25 1.481.164,20 -201.345,95
D/1300001 Personal laboral fixe 404.000,00 404.000,00 496.744,84 -92.744,84
D/1310001 Personal laboral temporal 180.022,41 180.022,41 452.373,52 -272.351,11
D/1600001 Seguretat Social 130.000,00 130.000,00 210.534,82 -80.534,82
D/2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, bens naturals, edificis.. 0,00 2.560,00 -2.560,00
D/2130001 Consevació i reparacions 32.546,01 32.546,01 85.044,85 -52.498,84
D/2200001 Material ordinari no inventariable 0,00 267.414,62 -267.414,62
D/2210001 Aigua i energia 40.000,00 40.000,00 29.220,13 10.779,87
D/2210089 Altres suministraments 6.000,00 6.000,00 11.487,11 -5.487,11
D/2220001 correus, missatgeria 500 500,00 0,00 500,00
D/2220002 Sol·lucions de connectivitat 0,00
D/2220003 Comunicació mitjançant serveis de veu 0,00 0,00
D/2240001 Despeses d'assegurances 7.000,00 7.000,00 12.407,47 -5.407,47
D/2250001 Tributs 4.000,00 4.000,00 5.209,99 -1.209,99
D/2260005 Org. Congressos 8.000,00 8.000,00 8.000,00
D/2260011 Formació del personal 0,00
D/2260089 Altres despeses diverses 35.000,00 35.000,00 31.646,85 3.353,15
D/2270001 Neteja 17.000,00 17.000,00 25.750,90 -8.750,90
D/2270005 Estudis i dictàmens 0,00
D/2270013 Treballs Tècnics 20.000,00 20.000,00 15.822,00 4.178,00
D/2270089 Altres treballs realitzats per altres empreses 10.000,00 10.000,00 49.600,54 -39.600,54
D/2280001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 1.814,83 1.814,83 1.375,03 439,80
D/3100002 Interessos de prèstecs a llarg termini 130.829,00 130.829,00 13.432,17 117.396,83
D/3100005 Interessos de deutes, altres parts implicades 0,00 189,14 -189,14
D/3420001 comissions bancàries 1.000,00 1.000,00 1.428,62 -428,62
D/6800001 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00
D/6100001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 0,00
D/6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00
D/6300001 elements de transport 0,00
D/6400001 Inversions en mobiliari i estris 0,00
D/6500001 Inversions en equips de procés de dades 0,00 8.965,35 -8.965,35
D/9120001 Amortització de capital del prèstec 252.106,00 252.106,00 252.106,00 0,00

Total Despeses 1.279.818,25 0,00 1.279.818,25 1.973.313,95 -693.495,70
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes) 0,00 0,00 -492.149,75

Signatura del responsable econòmic de l'entitat

Enric Menéndez Cabrera
Gerent 
Institut Català de Paleontologia (8480)
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Conciliació del resultat pressupostari amb el comptable exercici 2019_ ICP

Resultat pressupostari -492.149,75

-Ingressos capítols 6 a 9 -282.106,00
+ Despeses capítols 6 a 9 261.071,35

-Excès de transferència corrent -47.157,29
-Dotació amortització 118.859,35
-Dotació deterioraments
-Dotació provisions
+/- Variació d'existències

+Subvencions transferides rtat exercici -118.859,35
+Romanents finalistes transferits rtat. exercici 560.341,69
+Subvencions corrents liquidades en exercicis anteriors
+/- Beneficis o pèrdues inmobilitzat
+Aplicació de provisions

Resultat comptable 0,00

Enric Menéndez Cabrera

Gerent de l'Instituit Català de Paleontologia Miquel Crusafont



càlcul Romanent 2019

Concepte Import Subtotal Total

Clients per vendes i prestació serveis 164.585,98
Deutors per subvencions 921.103,11
Hisenda pública creditora per IVA 390.294,51

Total Deutors pendents cobrament 1.475.983,60

Proveidors i creditors 116.776,01
Personal 0,00
Altres deutes Administracions publiques 74.731,77

Total Creditors  pendents pagament 191.507,78

Inversions financeres a ll. termini 0,00

Efectiu i altres actius liquids de tresoreria 368.222,72

Romanent de tresoreria Previ 1.652.698,54

Concepte Import
Inversions finançades pendents de liquidar a la UAB 401.085,56
ingressos anticipats (projectes plurianuals) 965.299,15
Total Finançament afectat 1.366.384,71

ROMANENT 286.313,83

Romanent 2018 218.121,89
Diferència 68.191,94

Enric Menéndez Cabrera

gerent de l'Institut Català de Paleontologia
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