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FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA
Memòria abreujada
de l’exercici acabat
el 31 de desembre de 2015

NOTA 1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
La FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA es va constituir a Girona, el dia 13 de maig de 2003, segons
l’escriptura pública autoritzada pel notari ENRIC BRANCÓS NÚÑEZ, amb número de protocol 1817 i inscrita
en el Servei de Registre i Suport a les Entitats, del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de
Catalunya, amb número d’inscripció 2020, com a fundació benèfica de tipus cultural, amb data de resolució
21 de setembre de 2004.
La FUNDACIÓ CASA DE CULTURA té per objecte fomentar la cultura a través de qualsevol de les seves
manifestacions i donar suport a creadors culturals, especialment en l’àmbit de les comarques gironines;
ajudar a la vertebració del teixit cultural a través de polítiques d’estímul concretes, i a l’impuls de projectes
plurals i multidisciplinaris; fomentar la incorporació dels nous formats en la creació cultural; fomentar
l’intercanvi cultural amb altres regions i països; programar activitats i línies de treball que ajudin els
creadors gironins tant en el seu perfeccionament constant, com en la seva promoció dins i fora de les
comarques gironines; fer un seguiment de la situació de la cultura a les comarques gironines; promoure
intercanvis, contactes i mecanismes de coordinació entre els centres culturals de les comarques gironines, i
assessorar la Diputació de Girona en la definició de les polítiques culturals de la corporació.
La programació general de la Fundació va significar l’organització directa o l’acollida d’unes 850 activitats
culturals i socials: conferències, concerts, tallers, seminaris, jornades, assajos, taules rodones, cursos,
presentacions, i altres. Aquesta xifra inclou tant activitats de caràcter únic com cicles i cursos de diverses
sessions. En conjunt les activitats celebrades van significar un total de més de 3.000 actes i/o sessions.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge fidel
Els comptes anuals han estat preparats d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les
Associacions Subjectes a la Legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23
de desembre, i a partir dels registres comptables de la Fundació a 31 de desembre de 2015, amb l’objecte
de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.
La Fundació presenta els comptes anuals en forma abreujada, ateses les circumstàncies que així ho fan
possible.
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b) Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats en l’elaboració d’aquests comptes anuals són els que es detallen
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.
c) Comparació de la informació
L’estructura del balanç i del compte de resultats d’aquest exercici és la mateixa que la de l’exercici
precedent. No hi ha cap causa que impedeixi la comparació dels comptes anuals d’aquest exercici amb els
de l’exercici precedent.
NOTA 3. DETALL DE L’EXCEDENT I LA SEVA APLICACIÓ
La proposta d’aplicació de l’excedent de les activitats de la Fundació és la següent:
Import
(euros)
Base de repartiment
Excedent de l’exercici

-38.751,56

Aplicació
Resultats negatius d’exercicis anteriors

-38.751,56

NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
a) Immobilitzat intangible
L’immobilitzat intangible es reconeix inicialment pel seu cost d’adquisició o cost de producció i,
posteriorment, es valora al cost minorat per la seva amortització acumulada (calculada en funció de la seva
vida útil) i les pèrdues per deteriorament que s’hagin produït.
Per cada immobilitzat intangible s’analitza i es determina si és de vida útil definida o indefinida.
Les aplicacions informàtiques es comptabilitzen pel seu valor de cost d’adquisició, deduïdes les
amortitzacions acumulades corresponents, les quals es calculen seguint el mètode lineal durant un període
de 4 anys.
b) Immobilitzat material
Les immobilitzacions materials es comptabilitzen pel seu valor de cost d’adquisició o cost de producció,
deduïdes les amortitzacions acumulades corresponents i les pèrdues per deteriorament que s’hagin
produït. L’amortització dels elements de les immobilitzacions materials es realitza aplicant el mètode lineal
i d’acord amb les normes i els coeficients fiscals vigents. Les vides útils estimades per cada categoria
d’immobilitzat s’indiquen a continuació:
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Tipus d’element
Instal·lacions tècniques
Utillatge

Vida útil estimada
5 a 10 anys
5 anys

Altres instal·lacions

5 a 10 anys

Mobiliari

5 a 10 anys

Equips de processos d’informació

2 a 2,5 anys

Altres immobilitzats materials

10 anys

L’entitat té obres d’art per import de 87.008 euros englobades dintre de l’epígraf d’altre immobilitzat
material que no s’amortitzen d’acord a la normativa vigent.
Les despeses de manteniment i reparacions que no milloren la utilització ni allarguen la vida útil dels actius
es carreguen al compte de pèrdues i guanys en el moment en què es produeixen.
En el cas de baixes d’elements de les immobilitzacions materials, el seu valor de cost, la seva amortització
acumulada i els seus deterioraments són eliminats dels registres comptables. El benefici o pèrdua es porta
a resultats procedents de l’immobilitzat.
c) Instruments financers
c.1) Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el moment de la seva adquisició i es registren inicialment al seu valor
raonable, incloent els costos de l’operació.
Els actius financers mantinguts per la Fundació es classifiquen com a actius financers a cost amortitzat, que
corresponen a crèdits, comercials o no comercials, originats per la Fundació en la venda de béns, la
prestació de serveis, crèdits per la resta d’operacions que no tenen origen en les activitats de la Fundació o
a canvi de subministrar efectiu, els cobraments dels quals són de quantia determinada o determinable i
que no es negocien en un mercat actiu. Aquestes inversions es valoren posteriorment al cost amortitzat i
els interessos acreditats en el període es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys aplicant el
mètode del tipus d’interès efectiu. Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del
risc que presentin les possibles insolvències respecte al seu cobrament.
No obstant això, els crèdits comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus
d’interès contractual, així com els acomptes i crèdits al personal i altres, l’import dels quals s’espera rebre a
curt termini, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és
significatiu.
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c.2) Passius financers
Els passius financers de la Fundació es classifiquen en la seva totalitat com a passius financers a cost
amortitzat. Aquests passius es registren inicialment pel seu valor raonable, que és el preu de la transacció,
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda neta dels costos satisfets en la transacció. En
exercicis posteriors es valoraran d’acord amb el seu cost amortitzat, utilitzant a aquest efecte el mètode
del tipus d’interès efectiu.
No obstant això, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin
un tipus d’interès contractual, els quals s’espera pagar a curt termini, es valoren pel seu valor nominal,
quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu.
d) Arrendaments
Els arrendaments es qualifiquen com a financers sempre que de les seves condicions se’n dedueixi que s’ha
transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte. La resta
d’arrendaments es registren com arrendaments operatius.
Els arrendaments financers es reconeixen a l’actiu, d’acord a la seva naturalesa com immobilitzat material, i al
passiu del balanç de situació a l’inici de l’arrendament pel valor més petit entre el valor raonable de l’actiu
arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats.
Les despeses derivades dels arrendaments operatius s’imputen linealment al compte de pèrdues i guanys
durant la vigència del contracte amb independència de la forma estipulada per al seu pagament.
e) Impost sobre beneficis
La fundació està acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre previst a la Llei 49/2002, segons la
qual queden exempts de tributació tots els rendiments obtinguts en el desenvolupament del seu objecte
social o finalitat fundacional, sempre que compleixi amb la resta de requisits previstos a la llei.
f) Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre o pagar i representen
els imports a cobrar/pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts en el marc ordinari de
l’activitat, menys descomptes, devolucions i impostos indirectes recuperables. A aquest efecte, l’ingrés i la
despesa es produeix en el moment que s’entenguin rebuts o cedits els riscos i beneficis amb independència
del moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva.
g) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Els imports incorreguts en l’adquisició d’equips, instal·lacions i altres actius l’objectiu dels quals sigui
l’eliminació, limitació o control dels impactes que pogués ocasionar el desenvolupament normal de
l’activitat de la Fundació sobre el medi ambient es consideren com a inversions en immobilitzat i es valoren
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i registren com a tals. La resta dels imports relacionats amb el medi ambient es consideren despeses de
l’exercici.
h) Provisions i contingències
Corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o a la data en què s’han de
cancel·lar. Es valoren a data de tancament pel valor actual de la millor estimació possible de l’import
necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació, registrant-ne els ajustos que sorgeixen per
l’actualització de la provisió com una despesa financera a mida que es merita.
i) Registre i valoració de despeses de personal
Les despeses de personal es registren en el moment de meritar-ne l’obligació, amb independència del
moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva.
L’article 26 de l’Acord de Condicions Laborals 2007-2010 estableix la possibilitat de que l’empleat de més de
60 anys que compleixi els requisits legals establerts i sol·liciti la jubilació voluntària podrà acollir-se al RD
1131/2002 o cobrar un premi d’acord amb un barem establert. Al estimar-se que es molt poc probable que
algun treballador sol·liciti aquest premi tenint en compte els imports previstos al conveni i les condicions
actuals del mercat laboral, no s’ha fet cap provisió al respecte.
j) 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.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de
l’empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
Les subvencions, donacions i llegats rebuts sense assignació a una finalitat específica es registren com a
ingressos de l’exercici.
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k) Classificació dels actius i passius entre corrents i no corrents
Els actius i passius es presenten en el balanç classificats, segons el termini, en corrents i no corrents. A
aquest efecte, els actius i passius es consideren com a corrents quan estan vinculats al cicle normal
d’explotació de la Fundació i s’esperen vendre, consumir, realitzar o liquidar en el transcurs del mateix
cicle; així com aquells actius i passius el venciment, alienació o realització dels quals s’espera que es
produeixi en el termini màxim d’un any, es mantenen per negociar o es tracta d’efectiu i altres actius
líquids equivalents la utilització dels quals no està restringida per un període superior a un any.
l) Transaccions entre parts vinculades
Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel valor raonable (preu de la
transacció). Si s’escau, si el preu acordat en una operació difereix del valor raonable, es registra la diferència
d’acord amb la realitat econòmica de l’operació.
NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El detall del moviment durant els exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre de 2015 i 2014 de
l’immobilitzat intangible és el següent:
Concepte
Aplicacions informàtiques
TOTAL COST
Aplicacions informàtiques
TOTAL AMORTITZACIÓ ACUMULADA
VALOR NET COMPTABLE

Concepte
Aplicacions informàtiques
TOTAL COST
Aplicacions informàtiques
TOTAL AMORTITZACIÓ ACUMULADA
VALOR NET COMPTABLE

Saldo a
31/12/14
4.318,99
4.318,99
-3.591,29
-3.591,29
727,70

Altes
0,00
0,00
-257,13
-257,13
-257,13

Saldo a
31/12/15
4.318,99
4.318,99
-3.848,42
-3.848,42
470,57

Saldo a
31/12/13
4.318,99
4.318,99
-2.796,67
-2.796,67
1.522,32

Altes
0,00
0,00
-794,62
-794,62
-794,62

Saldo a
31/12/14
4.318,99
4.318,99
-3.591,29
-3.591,29
727,70
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NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL
El detall del moviment durant els exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre de 2014 i 2015 de
l’immobilitzat material és el següent:

Instal·lacions tècniques
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips procés informació
Altre immobilitzat
TOTAL COST

Saldo a
31/12/14
49.092,68
2.250,32
117.032,34
222.739,36
118.999,82
72.087,99
582.202,51

1.157,70
16.189,96
4.969,64
4.248,20
15.000,00
41.565,50

Saldo a
31/12/15
49.092,68
3.408,02
133.222,30
227.709,00
123.248,02
87.087,99
623.768,01

Instal·lacions tècniques
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips procés informació
Altre immobilitzat
TOTAL AMORTITZACIÓ ACUMULADA
VALOR NET COMPTABLE

-45.839,52
-1.691,65
-70.375,63
-171.438,24
-95.353,73
-79,99
-384.778,76
197.423,75

-2.696,42
-227,40
-6.575,97
-15.666,26
-7.455,18
0,00
-32.621,23
8.944,27

-48.535,94
-1.919,06
-76.951,60
-187.104,50
-102.808,90
-79,99
-417.399,99
206.368,02

Altes

Instal·lacions tècniques
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips procés informació
Altre immobilitzat
TOTAL COST

Saldo a
31/12/13
49.092,68
1.682,00
87.319,58
213.753,79
98.065,61
73.479,49
523.393,15

58.809,36

Instal·lacions tècniques
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips procés informació
Altre immobilitzat
TOTAL AMORTITZACIÓ ACUMULADA
VALOR NET COMPTABLE

-40.921,24
-1.617,48
-56.034,32
-152.916,81
-93.415,08
-79,99
-344.984,92
178.408,23

-4.918,28
-74,17
-14.341,31
-18.521,43
-1.938,65
0,00
-39.793,84
19.015,52

Altes
568,32
28.321,26
8.985,57
20.934,21

-1.391,50
0,00

Saldo a
31/12/14
49.092,68
2.250,32
117.032,34
222.739,36
118.999,82
72.087,99
582.202,51

0,00
0,00

-45.839,52
-1.691,65
-70.375,63
-171.438,24
-95.353,73
-79,99
-384.778,76
197.423,75

Reclassificacions

1.391,50
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Els actius totalment amortitzats en ús al tancament de l’exercici 2015 i 2014 són els següents:
Concepte

Import 2015

Instal·lacions tècniques

Import 2014

44.406,14

25.773,54

1.682,00

1.682,00

65.700,33

65.700,33

Mobiliari

99.457,82

99.457,82

Equips de processos d'informació

91.960,28

91.960,28

79,99

79,99

303.286,56

284.653,96

Utillatge
Altres instal·lacions

Altres immobilitzats
TOTAL

No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda.
La Fundació, mitjançant la Diputació de Girona, té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els
possibles riscos a què estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, així com les
possibles reclamacions que se li puguin presentar per l’exercici de la seva activitat, entenent que aquestes
pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos a què estan sotmesos.
Analitzada la valoració dels actius a 31 de desembre dels exercicis 2015 i 2014 no correspon efectuar cap
deteriorament.
NOTA 7. ACTIUS I PASSIUS FINANCERS
Els actius financers s’han classificat prenent en consideració la seva naturalesa i segons les categories
establertes en la norma de registre i valoració.
a) Actius financers
El valor en llibres dels actius financers per categories a 31 de desembre de 2015 i 2014 es presenta a
continuació:
2015

2014

Inversions financeres a llarg termini
Crèdits a llarg termini al personal

0,00

1.070,20

Altres actius financers

0,00

30.000,00

3.659,45

3.051,69

Altres actius financers

30.000,00

0,00

Tresoreria

75.072,04

143.879,41

Inversions financeres a curt termini
Actius financers a cost amortitzat

Al tancament de l’exercici 2015 l’entitat a classificat a curt termini l’imposició per import de 30.000 euros
donat que el seu venciment és en setembre de 2016.
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No existeixen correccions per deteriorament per risc de crèdit que hagin afectat els crèdits, derivats i
altres.
b) Passius financers
Els passius financers s’han classificat prenent en consideració la seva naturalesa i segons les categories
establertes en la norma de registre i valoració.
El valor en llibres dels passius financers per categories a 31 de desembre de 2015 i 2014 es presenta a
continuació:
2015

2014

Instruments financers a llarg termini
Altres passius financers

3.866,78

3.866,78

1.064,80

15.646,44

Creditors varis

52.899,57

51.164,85

Personal, remuneracions pendents de pagament

10.092,88

11.142,73

Altres deutes amb administracions públiques

29.002,57

31.722,66

Instruments financers a curt termini
Altres passius financers

c) Arrendaments financers
La Fundació no té formalitzat cap arrendament que es pugui qualificar com de financer.
d) Arrendaments operatius
La societat té contractats els següents arrendaments operatius:
Concepte
Renting copiadora

2015
998,01

2014
989,28

No s’ha realitzat cap operació de subarrendament.
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NOTA 8. FONS PROPIS
El detall dels comptes de fons propis de la Fundació a 31 de desembre de 2015 i 2014 és el següent:

2014
Inicial
Fons dotacional

Distribució
resultat
Ajustaments
exercici
anterior

Resultat
de
l’exercici

2015

18.000,00

Romanent
Excedents negatius d’exercicis
anteriors
Excedent de l’exercici

18.000,00

594.203,96

-614,10

593.589,86

-374.268,32

TOTAL FONS PROPIS

-2.815,44 -377.083,76

-2.815,44 -38.751,56
235.120,20 -38.751,56

-614,10

2.815,44

-38.751,56

0,00

195.754,54

NOTA 9. SUBVENCIONS, DONACIONS I ALTRES INGRESSOS
a) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
El detall corresponen als exercicis 2015 i 2014 és el següent:

ANY 2015
Detall dels ingressos
Esponsorització i col·laboració Festival internacional
de Teatre Amateur (FITAG)

Entitats
privades

Entitats
públiques

2.000,00

Total

13.000,00

15.000,00

ANY 2014
Detall dels ingressos
Esponsorització i col·laboració Festival internacional
de Teatre Amateur (FITAG)

Entitats
privades

Entitats
públiques

2.000,00

Total

11.000,00

13.000,00

b) Subvencions oficials a les activitats
Durant l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2015 la Fundació ha rebut una subvenció oficial a l’activitat
per import de 24.000 euros, procedent de la Diputació de Girona per a la promoció del projecte Teatre
Amateur i 16.000 euros per a la realització de l’exposició que es detalla a continuació:
Finalitat subvenció

2015

2014

Projecte Teatre Amateur

24.000,00

14.000,00

Exposició “Tossudament”

16.000,00

0,00

TOTAL

40.000,00

14.000,00

Pàgina 16 de 23

FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA
MEMÒRIA ABREUJADA 2015

c) Donacions i altres ingressos per a activitats
Durant els exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre de 2015 i 2014, la Fundació no ha rebut cap
donació ni cap altre ingrés per a activitats.
La Fundació ha complert amb les condicions associades a la concessió de les subvencions, donacions i
llegats.
NOTA 10. SITUACIÓ FISCAL
El detall dels saldos amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2015 i 2014 és el següent:
Concepte

2015

2014

HP deutora per Impost de societats

47,97

1,97

ALTRES CRÈDITS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

47,97

1,97

-47,10

-277,65

-20.367,91

-25.194,53

-8.587,56

-6.250,48

-29.002,57

-31.722,66

HP creditora per IVA
HP creditora per IRPF
Organismes de la Seguretat Social, creditora
ALTRES DEUTES AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

D'acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les
declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el
termini de prescripció de quatre anys. La Fundació té oberts a inspecció tots els impostos dels quatre
darrers anys. Així mateix, gaudeix dels beneficis fiscals regulats a la Llei 49/2002, de fundacions i
d’incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interès general, i té una base imposable 0,00 ja
que totes les rendes gaudeixen d’exempció.
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NOTA 11. INGRESSOS I DESPESES
a) Ingressos de la FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA
Concepte

2015

2014

Ingressos de caràcter periòdic

886.707,78

830.650,70

Ingressos periòdics Diputació de Girona
Altres ingressos Diputació de Girona (retorn paga extra
Nadal 2012)

875.000,00

830.650,70

11.707,78

0,00

15.000,00

13.000,00

Ajuntaments col·laboració FITAG

8.000,00

6.000,00

Patrocini Caixa Bank FITAG

2.000,00

2.000,00

Ajuntament Girona FITAG

5.000,00

5.000,00

Subvencions oficials a les activitats

40.000,00

14.000,00

Ingressos Diputació col·laboració teatre

24.000,00

14.000,00

Ingressos Diputació per exposicions

16.000,00

0,00

2.837,10

3.933,00

64.799,76

77.679,08

6.148,00

5.247,00

53.448,29

66.553,97

5.180,85

5.831,00

22,62

47,11

Altres ingressos financers

645,19

423,52

Ingressos financers

645,19

423,52

0,00

4,45

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

Ingressos per arrendaments
Ingressos per serveis diversos
Vendes d'entrades funcions
Cursos
Venda d'entrades FITAG
Venda de llibres

Diferències positives de canvi
Excés de provisions
Ingressos excepcionals
Reversió deteriorament oper. comercials
TOTAL INGRESSOS

0,00

10.331,95

1.780,37

1.831,69

0,00

0,00

1.011.770,20

951.854,39
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b) Despeses de la FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA
Concepte

2015

2014

Lloguers i cànons

15.089,32

12.399,65

Reparacions i conservacions

23.167,59

15.727,39

Reparació i conservació pianos

5.409,42

1.887,60

17.758,17

13.839,79

303.077,79

270.208,78

Transports

4.805,16

11.467,17

Primes d'assegurances

1.086,37

3.012,10

Serveis bancaris i similars

1.237,46

1.861,69

Subministraments

59.658,63

55.661,56

Difusió i publicitat

72.509,99

56.143,80

Altres serveis

94.515,44

69.828,02

Altres tributs

612,27

202,67

Sous i salaris

313.815,30

331.474,59

Seguretat Social a càrrec de l'empresa

81.209,69

62.403,50

Altres despeses

46.858,39

23.642,05

Reparacions i manteniment
Serveis professionals independents

Despeses excepcionals
Amortització de l'immobilitzat material
Pèrdues per deteriorament de crèdits
TOTAL DESPESES

0,00

402,46

32.878,36

40.588,46

0,00

48,40

1.050.521,76

955.072,29

Els honoraris del servei d’auditoria de l’exercici 2015 ha estat de 4.271,37 Euros sense IVA. A l’exercici 2014
els imports sense incloure IVA van ser 4.261,85 Euros corresponents a l’auditoria i 3.000 Euros per altres
serveis.
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La partida de despeses de personal està integrada pels conceptes següents:
Concepte
Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l’empresa
Altres despeses
TOTAL DESPESES

2015

2014

313.815,30

331.474,59

81.209,69

62.403,50

46.858,39

23.642,05

441.883,38

417.520,14

NOTA 12. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES
La Fundació es va constituir amb una dotació fundacional de 18.000,00 euros en efectiu. Tots els ingressos
obtinguts en l’exercici 2015 per la FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA han estat aplicats a finalitats
fundacionals, així com totes les despeses es destinen al compliment dels fins culturals propis de l’entitat.
NOTA 13. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’han produït fets rellevants posteriors al tancament de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015
que calgui esmentar.
NOTA 14. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
La remuneració de la gerència, en l’exercici 2015 ha estat de 83.586, 18 euros bruts (58.687,02 euros bruts
en l’exercici 2014).
No s’ha satisfet, ni en l’exercici 2015 ni en el 2014, cap import en concepte de dietes o altres
remuneracions a la direcció. Tampoc s’ha atorgat cap préstec, ni existeixen compromisos en matèria de
pensions o assegurances.
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Les transaccions de la Fundació amb la Diputació de Girona són les que a continuació es detallen:
Concepte

2015

2016

Ingressos periòdics Diputació de Girona

875.000,00

898.070,01

Ingressos Diputació col·laboració teatre

24.000,00

0,00

Altres subvencions

16.000,00

25.000,00

Altres

11.707,78

25.000,00

926.707,78

948.070,01

Ingressos

NOTA 15. AJORNAMENTS DE PAGAMENTS A CREDITORS
En tots els contractes celebrats a partir del 7 de juliol de 2010, es fixen els següents terminis de pagament
de conformitat amb l’article 200 i la D.T. Vuitena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del
sector públic, (article modificat i disposició afegida per la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials):
-

Entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2014: el termini de pagament es fixa en 30 dies.
Entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2015: el termini de pagament es fixa en 30 dies.

La situació al 2015 i 2014 és la següent:
2015

2014

Pagaments realitzats i pendents
de pagament a la data de
tancament del balanç

Pagaments realitzats i pendents
de pagament a la data de
tancament del balanç

Import
Dintre del termini màxim legal
Resta
Total pagaments exercici
PMPE (dies) de pagament excedits
Aplaçaments que a la data de tancament
sobrepassen el termini màxim legal

Import

Import

%

625.737,44
2.400,97
628.138,41
0

99,62%
0,38%
100%
0

549.247,99
59.544,47
608.792,46
0

0,00

0,00

0,00

90,22%
9,78%
100%

NOTA 16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
La FUNDACIÓ CASA DE CULTURA tenia un litigi obert pendent de resolució en concepte d’acomiadament.
En data 28 de novembre de 2015 es van rebre les actes de liquidació de els quotes a la Seguretat Social per
import de 12.367,53 Euros, import que l’entitat va satisfer en data 15 de desembre de 2015. En funció
d’aquesta resolució definitiva l’entitat va cancel·lar la provisió per contingències que tenia per import de
10.331,95 euros. La sanció associada a les actes de liquidació era de 300,52 Euros import que es mantenia
com a provisió a curt termini en el passiu de l’entitat al tancament de l’exercici 2014 però durant l’exercici
2015 aquesta ha estat cancel·lada.
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NOTA 17. ALTRES INFORMACIONS
Personal
En l’exercici 2015 i 2014 la mitjana de treballadors per categories és la següent:
PROMIG 2015
TREBALLADORS

Dones

Homes

PROMIG 2014
Total

Dones

Homes

Total

Gestora Cultural

1

1

2

0,68

1,00

1,68

Vigilant d'exposicions

1

0

1

0,81

0,00

0,81

Col·laboració tècnic exp.

0

1

1

0,00

1,00

1,00

Neteja

1

0

1

1,00

0,00

1,00

Tit. Superior

0

1

1

0,00

0,75

0,75

Oficial manteniment

0

1

2

0,00

1,70

1,70

Oficial 1a adm.

1

1

1

1,00

1,00

2,00

Direcció

0

1

1

1,00

0,00

1,00

TOTAL

4

6

10

4,49

5,45

9,94

Patronat
A tancament de l’exercici 2015 la composició del Patronat era la següent:
President:

Pere Vila i Fulcarà

Vicepresident primer:

Albert Piñeira i Brosel

Vocals:

Juli Fernàndez i Iruela
Lluc Salellas i Vilar
Maria Àngels Planas i Crous
Glòria Plana i Yanes
Jordi Camps i Vicente
Xavier Soy i Soler
Joan Fàbrega i Solé

Secretari:

Miquel Àngel Villacampa i Ester

No s’ha tramitat cap autorització del Protectorat.
No s’ha satisfet, ni en l’exercici 2015 ni en el 2014, cap import en concepte de sous, dietes o altres
remuneracions als membres de l’òrgan de govern. No existeixen compromisos en matèria de pensions o
assegurances. No hi ha hagut moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, disminucions i
extinció).
NOTA 18. INFORMACIÓ SEGMENTADA
La distribució de l’import dels ingressos i despeses que la fundació ha obtingut durant l’exercici 2015 i 2014
correspon a les seves activitats ordinàries.

Pàgina 22 de 23

FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA
MEMÒRIA ABREUJADA 2015

El detall de les categories d’ambdues partides, ingressos i despeses, es pot veure en el detall que es dona
en la nota 11 de la memòria.
La fundació només té una àrea geogràfica d’actuació que és la província de Girona.
Girona, XX de maig de 2016
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