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Jordi Barcons Pujol, actuant en nom i representaci6 de l'entitat "RCR BUNKA
FUNDACI6 PRIVADA", domiciliada a Olot, carrer Maria Vayreda, num. 23, amb
N.I.F. G/55-170.328,

EXPO S A:

1.- Que l'entitat "RCR BUNKA FUNDACI6 PRIVADA", es una entitat sense !Dim
de lucre que esta acollida al regim fiscal regulat en el Titol II de la Llei 49/2002, de 23
de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge.

2.- Que en compliment del que es regula a l'article 2.1 del Reial Decret 1270/2003, de
10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicaci6 del regim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, en data 10 d'abril de
2014 va presentar a la Delegaci6 de l'Agencia Tributaria de Girona model 036 amb
nUmero de referencia 2014V3617030015S comunicant l'exercici de l'opci6 per
l'esmentat regim especial.

3.- Que d'acord amb el previst en l'article 3.100 de la Llei 49/2002 i en l'article 3 del
Reglament 1270/2003 acompanya a aquest escrit la Memoria economica de l'exercici
2014.

Per la qual cosa SOL- LIe I T A:

Que es tingui per pr entada la Memoria economica de l'exercici 2014 en temps i fonna.

A(;J.:NCIA ESTATAL D'ADMINJSTRACJO TRlBlIT..\RJA
Dt'IH'ndCnciH de Gestio Trihutl'll"ia
c/ (hiNl0, 30/32 - l700S GIRONA
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01 Activitat de I'entitat
01.01 Identificaci6

l'entitat RCR BUNKA FUNDACIO PRIVADA es va constituir el 3 de maig de 2013 a Olot mitjanc;ant escriptura
autoritzada pel Notari Sr. Manuel Faus i Pujol amb el numero de Protocol 795, I'esmentada escriptura va ser
rectificada el29 de gener del 2014 pel Notari d'Olot Sr. Sergi Cardona Costa amb el numero de protocol 128.

la seva inscripci6 pero, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, no va ser fins al 21 de
febrer del 2014 amb el numero d' inscripci6 2809.

En la data de tancament de I'exercici economic, I'entitat es troba domiciliada al C/ Maria Vayreda, num. 23 d'
OlOT (GIRONA), sent el seu Nombre d'identificaci6 Fiscal G55170328.

la Fundaci6 es regeix per les declaracions contingudes en la Carta Fundacional, per les disposicions legals
que Ii s6n d'aplicaci6, entre elles la L1ei7/2012, de 15 de juny, deillibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu
ales persones juridiques, per les establertes en els seus Estatuts i per els acords que adopti el Patronat en
I'exercici de les seves funcions.

En data 10 d'abril de 2014, mitjanc;ant declaraci6 censal model 036, la Fundaci6 va optar pel Regim Fiscal
especial regulat en el Titol II de la lIei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense afany
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

l'organ de govern de la Fundaci6 es el Patron at, actualment el composen els segOents membres:

President: Sr. Jose Maria Montaner Martorell

Secretari: Sr. Jordi Barcons Pujol

Vocals: Sr. Ramon Vilalta Pujol en qualitat de representant de RCR ARANDA PIGEM VILAL TA ARQUITECTES SLP

Sr. Ramon Folch Guillen

Sr. Joaquin de Trincheria Polo

Sr. Antoni de Padua Puigvert Romaguera

Sra. Carme Pigem Barcel6

Sr. Santiago Mercade Vila

Sr. Josep Berga Vayreda

Sr. Hisao Suzuki

Sr. Eugeni Pons i Pau

Sr. Rafael Aranda Quiles

01.02 Objecte social

la Fundaci6 te per objecte:

a) Estimular socialment la valoraci6 per I'arquitectura i el paisatge i, implicitament, les arts i la cultura en
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general.
b) Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador i

d'altres fons especials aportats a la Fundaci6; coordinar les activitats culturals i d'investigaci6
associades a I'activitat de I'esmentada entitat; vetllar i contribuir a la conservaci6 del patrimoni
arquitectonic creat.

Per al compliment dels seus fins, la Fundaci6, entre d'altres activitats, i sense anim exhaustiu, podra promoure,
organitzar i participar en les activitats seguents:

a) Exposicions i edicions de tot tipus i formats.
b) Beques i ajuts per treballs, concursos, programes de recerca i premis.
c) Forums, seminaris, taliers, cursos, laboratoris, conferencies, col.loquis, debats i taules rodones.
d) Visites, portes obertes i itineraris.

Per tal de realitzar les seves activitats, la Fundaci6 es valdra dels mitjans 0 instruments Iicits que en cada cas
cregui adients i especialment, de I'establiment de convenis de col.laboraci6 amb entitats i organismes publics 0

privats que participin de les finalitats d'aquesta.

01.03 Activitat de I'entitat

Durant I'exercici a que es refereix la present memoria, les activitats desenvolupades per la Fundaci6, a part de
la seva posta en marxa, han estat les seguents:

• Activitat MOSTRES:

La mostra que s'ha organitzat ha estat l'exposici6 " RCR arquitectes. Creativitat com partida" en
col.laboraci6 amb el Palau Robert de Barcelona i del Departament de la Presidencia de la Generalitat
de Catalunya.
Ha col.laborat en l'exposici6 "RCR arquitectes. Papers" al Arts Santa Monica de Barcelona del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i en la "RCR arquitectes.Tangible intangible" a
la House of Art de Budweis a la Republica Txeca.
Ha facilitat visites a l'Espai Barberi, seu d'RCR arquitectes i ha endegat una web per a facilitar la
construcci6 de qualitat en I'arquitectura www.fontdarguitectura.cat.

Per portar a terme aquesta activitat s'ha comptat amb convenis de col'laboraci6 amb empreses per
valor de 45.000,00€, subvencions per valor de 15.000,00€ i prestacions de serveis per valor de
3.780,00€. Les despeses imputables a aquesta activitat durant al 2014 han estat de 29.596,89€ amb
previsi6 de destinar-hi 18.000,00€ en I'exercici 2015.

• Activitat PUBLICACIONS:

Aquesta es I'activitat que genera publicacions en diferents suports per tal de fer difusi6 i que tan es
poden distribuirlregalar com vendre.

En I'exercici a que fa referencia la present memoria s'ha publicat "Musee Soulages. Conception",
"Musee Soulages. Esquisses", "Musee Soulages. Embarquement visual sur les nefs oubliees", "Centre
d'Art la Cuisine", "Daniel Terzano a Barberi", DVD BarberI.

L1ibre "Musee Soulages. Conception. RCR Arquitectes"
ISBN 978-84-617-0222-0
Diposit legal Girona: GI-983-2014 / DLE-20140819-50257
2.500 exemplars

Fullet6 "Esquisses. Musee Soulages. Rodez. RCR Arquitectes"
500 exemplars

L1ibre "Embarquement visuel sur la nef des images oubliees. Musee Soulages - Rodez"
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ISBN 978-84-617-0150-6
Diposit legal Fran9a: DLE-20140820-50431
500 exemplars

L1ibre "La Cuisine" Centre d'Art et de Design Ch~teau de Negrepelisse
ISBN 978-84-617-3476-4
Dip6sit legal: GI-1997-2014 I FRBNF44341576
750 exemplars

Fullet6 "0gexperiencia/cartografias" Instalaci6n preparada y realitzada por Daniel Terzano en el Espai
BarberI. Agosto 2013
140 exemplars

DVD "Barberi me liquefecit" Documental sobre la historia de Barberi
Diposit legal Girona: GI-1119-2013
300 copies

Per a dur a terme aquesta activitat s'ha comptat amb un conveni de col.laboraci6 amb I'empresa
francesa Lagarrigue per valor de 3.800,00€ i s'han venut lIibres per valor de 21.972,62€. Eis costos de
les publicacions i la seva distribuci6 han estat de 19.267,71€.

• Activitat BEQUES/PREMIS:

Durant I'exercici 2014 s'ha preparat I'esborrany del premi que es vol instituir a partir del proper exercici.

No s'han considerat despeses associades a aquesta activitat.

• Activitat CURSOS:

Aquesta es I'activitat mes reconeguda de la Fundaci6. La col.laboraci6 amb RCR arquitectes i LAB-A
en l'organitzaci6 del Workshop internacional d'arquitectura-paisatge i de fotografia que te lIoc a I'espai
Barberi d'Olot, seu de RCR arquitectes i de RCR Bunka durant el mes d'agost i que va endegar RCR
arquitectes ara fa 7 i 3 anys, respectivament.

Aquesta activitat cultural i docent es planteja oberta a la ciutat tant pels temes que planteja com per les
activitats que hi discorren en paral.lel, aixi com les portes obertes durant tot el mes.

La Fundaci6 per a dur a terme aquesta activitat ha establert convenis de col.laboraci6 amb empreses
per valor de 33.440,00€ i de subvencions per valor de 33.000,00€, sumant un total d'ingressos per
66.440,00€. Les despeses de professionals i serveis associades a aquesta activitat han estat de
30.590,77€.

• Activitat BOTIGA:

Aquesta activitat es planteja per tal de poder trobar un mecanisme d'autofinan9ament de la Fundaci6
pel que fa al seu apartat estructural a fi de poder-Io dotar de mes mitjans que permetin ampliar les
activitats de la mateixa per a consolidar i enfortir I'assoliment dels seus objectius.

Enguany (2014) s'ha preparat l'edici6 de postals del museu Soulages. EI resultat ha estat positiu per
valor de 2.846,52€, amb la venda de 9.500 postals per valor de 5.130€ amb un cost de 2.283,48€. I es
comen9a la preparaci6 d'editar imants i lIibretes.

-4-



MEMORIA 2014
RCR BUNKA FUNDACIO PRIVADA

• Activitat PROJECTES:

De moment, tot i haver-hi moltes idees i propostes no s'ha endegat cap nou projecte.

• Activitat FONS:

Aquesta activitat que vol aplegar fons, es dotar<~ amb la donaci6 de Is drets patrimonials del Museu
Soulages, per part de Is seus autors, per tal de poder explotar i ajudar a la difusi6 d'imatge de qualitat
del museu.

• Activitat ESTRUCTURAL:

Es I'activitat que permet el funcionament de la Fundaci6 . EI treball necessari per a desenvolupar-Ia ha
estat a carrec dels patrons de forma voluntaria i gratuTta i les despeses externes proven en de serveis
professionals externs, desplayaments i dietes.

Eis ajuts atorgats ala Fundaci6 provenen basicament de convenis de col'laboraci6 i subvencions.

La relaci6 dels convenis de col.laboraci6 subscrits amb altres entitats, indicant I'impacte monetari, es detalla tot
seguit:

Alumilux, SLU
Cristales Curvados SA
Escofet 1886 SA
Lamp, SAU
Universidad de Nebrija
Dupont Iberica SL
Lagarrigue
Fundaci6 Banc de
Sabadell
Perlot, SL

Exposici6 Palau Robert
Exposici6 Palau Robert
Workshop
Exposici6 Palau Robert
Workshop
Exposici6 Palau Robert
Publicaci6 Musee Soulages Conception

Workshop (2 exercicis)
Worksho

45.000,00
25.000,00

esp.

10.000,00

10.000,00

3.800,00 33.440,00

1.200,00

5.000,00

3.800,00

26.000,00
1.240,00

La relaci6 de subvencions rebudes ha estat la seguent:

SUBVENCIONS OFICIALS Mostres Publicacions Cursos

Diputaci6 de Girona
Ajuntament d'Olot
Consell Comarcal
Ajuntament d'Olot

Workshop (2 exercicis)
Workshop 2014
Workshop (2 exercicis)
Exposici6 Palau Robert

15.000,00

15.000,00

0,00 33.000,00
10.000,00
20.000,00
3.000,00
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Persones usuaries i beneficiaries

Totes les activitats que s'han dut a terme no han estat dirigides a persones concretes sin6 a la societat en
general: exposicions, publicacions, cursos, fet que clarament d6na una activitat integradora i no de
discriminaci6.

Pel que fa a I'activitat de cursos, que es de mes facilla seva identificaci6, dels 66 participants del workshop hi
havia 38 homes i 28 dones. En les conferemcies hi ha assistit 360 persones.

En quant ales exposicions, es calcula que hi ha passat al voltant de 60.000 visitants.

02 Bases de presentaci6 dels comptes anuals
02.01 Imatge fidel

02.01.01 Disposicions legals

Eis comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de I'entitat, havent-se aplicat les
disposicions legals vigents en materia comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6
financera i dels resultats de I'entitat.

S'han aplicat els principis comptables i criteris de valoraci6 recollits en el Codi de Comerc;, en el Decret
259/2008 de 23 de desembre i la resta de disposicions legals vigents en materia comptable.

02.01.03 Informaci6 complementaria

No es necessari incloure informaci6 complementaria a la que faciliten els estats comptables i la present
memoria, que integren aquests comptes anuals, ja que en entendre del Patronat de I'entitat s6n prou
expressius de la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 financera i dels resultats de I'entitat.

02.02 Principis comptables no obligatoris aplicats

No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part del Patronat de I'entitat, l'aplicaci6 de principis
comptables facultatius diferents de Is obligatoris.

02.04 Comparaci6 de la informaci6

02.04.02 Impossibilitat de comparaci6

Eis estats comptables que s'inclouen en els presents comptes anuals relacionen exclusivament la informaci6
economica-financera relativa a I'exercici actual, no comparant-Ia amb la de I'exercici anterior. La ra6 d'aquesta
falta de comparaci6 rau en que I'entitat ha estat inscrita i donada d'alta en el present exercici.

02.05 Elements recollits a diverses partides

No existeixen elements patrimonials de l'Actiu 0 del Passiu que figurin ames d'una partida del Balanc;.

03 Aplicaci6 de resultats
03.01 Proposta de distribuci6 del resultat

A continuaci6 es detalla la proposta de distribuci6 de I'excedent de I'exercici:
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Fons dotacional 0 fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicaci6 en activitats estatutaries
Compensaci6 d'excedents negatius d'exercicis anteriors

Total aplicaci6 = Total base de repartiment

En el present exercici no s'ha destinat cap import a Fons especials.

04 Normes de registre i valoraci6
04.01 Immobilitzat intangible

04.01.01 Valoraci6 immobilitzat intangible

77.841,71

77.841,71

Durant el present exercici I'entitat no ha comptat amb elements patrimonials considerats com a Immobilitzat
Intangible.

04.02 Immobilitzat material

04.02.01 Capitalitzaci6

Durant el present exercici I'entitat no ha comptat amb elements patrimonials considerats com a Immobilitzat
Material.

04.03 Inversions immobiliaries

04.03.01 Capitalitzaci6

Durant I'exercici, no s'han previst actius considerats com a inversions immobiliaries.

04.04 Bens del patrimoni cultural

04.03.01 Capitalitzaci6

Durant I'exercici, no s'han comptabilitzat actius considerats com a bens del patrimoni cultural.

04.06 Instruments financers

04.06.01 Qualificaci6 i valoraci6 delsactius i passius financers

Actius financers a cost amortitzat

En aquesta categoria s'han incl6s els actius que s'han originat en la venda de bens i prestaci6 de serveis per a
operacions de trafic de I'entitat. Tambe s'han incl6s aquells actius financers que no s'han originat en les
operacions de trafic de I'entitat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de
quantia determinada 0 determinable.

Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, es a dir, el valor raonable de la contraprestaci6 mes tots els
costos que s6n directament atribu'ibles. Tanmateix, aquests ultims podran registrar-se en el compte de perdues
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i guanys en el moment del seu reconeixement inicial.

Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de perdues i guanys
els interessos meritats, aplicant el metode de I'interes efectiu.

Per cost amortitzat s'enten el cost d'adquisici6 d'un actiu 0 passiu financer menys els reemborsaments de
principal i corregit (en mes 0 menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistematicament a resultats de la
diferencia entre el cost inicial i el corresponent valor de reembossament al venciment. En el cas dels actius
financers, el cost amortitzat inclou, ames, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin
experimentat.

EI tipus d'interes efectiu es el tipus d'actualitzaci6 que iguala exactament el valor d'un instrument financer a la
totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al IIarg de la seva vida.

Eis dip6sits i fiances es reconeixen per I'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.

Es reconeixen en el resultat del perfode les dotacions i reversions de provisions per deteriorament del valor
dels actius financers per diferencia entre el valor en IIibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.

Passius financers a cost amortitzat

En aquesta categoria s'han incl6s els passius financers que s'han originat en la compra de bens i serveis per a
operacions de trafic de I'entitat i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que es el valor raonable de la transacci6 que
ha originat mes tots aquells costos que han estat directament atribu"fbles. Tanmateix, aquests ultims, aixf com
les comissions financeres que s'hagin carregat a I'entitat es poden registrar en el compte de perdues i guanys.

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Eis interessos reportats s'han comptabilitzat en el compte
de perdues i guanys, aplicant el metode d'interes efectiu.

Eis debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interes
contractual, aixi com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quais
s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.

Eis prestecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per I'import rebut, net de costos directes
d'emissi6. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidaci6 0 el reemborsament i els
costos directes d'emissi6, es comptabilitzen segons el criteri de meritaci6 en el compte de resultats utilitzant el
metode de I'interes efectiu i s'afegeixen a I'import en IIibres de I'instrument en la mesura que no es liquiden en
el periode que es meriten.

Eis prestecs es classifiquen com a corrents IIevat que I'entitat tingui el dret incondicional per ajornar la
cancel.laci6 del passiu durant, almenys, els dotze mesos segOents a la data del balan~.

Eis creditors comercials no meriten explicitament interessos i es registren pel seu valor nominal.

04.07 Inversions en entitats del grup, multigrup i associades.

No s'han realitzat inversions en entitats del grup, multigrup i associades.

04.08 Ingressos i despeses procedents instruments financers

Durant I'exercici no s'ha registrat ingressos ni despeses procedents d'instruments financers.

04.10 Existencies

04.10.01 Criteris de valoraci6

En el present exercici no s'han comptabilitzat existencies.
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04.11 Transaccions en moneda estrangera

04.11.01 Criteris de valoraci6

No existeixen saldos representatius de credits 0 deutes en moneda estrangera en el Balanc; de Situaci6 que
s'inclou en els presents comptes anuals.

04.12 Impost sobre beneficis

04.12.01 Criteris de registre

La Fundaci6 esta acollida als beneficis fiscals establerts en la L1ei49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal
d'entitats sense finalitats lucratives i d'incentius fiscals al mecenatge i es troba exempta de I'impost sobre
societats pels ingressos i despeses propis de la seva activitat.

04.13lngressos i despeses

04.13.01 Criteris de valoraci6 ingressos i despeses

Eis ingressos i despeses s'imputen en funci6 del principi de la meritaci6, es a dir, quan es produeix el corrent
real dels bens i serveis que els mateixos representen, amb independencia del moment que es produeixi el
corrent monetari 0 financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la
contraprestaci6 a rebre i representen els imports a cobrar pels bens lliurats i els serveis deixats al marc ordinari
de I'activitat, dedu"its els descomptes i impostos.

Eis ingressos per interessos es meriten, seguint un criteri financer temporal, en funci6 del principal pendent de
pagament i el tipus d'interes efectiu aplicable.

Eis ingressos es troben valorats per I'import realment percebut i els despeses pel cost d'adquisici6, havent
comptabilitzat segons el criteri de meritaci6.

04.13.02 Prestacions de serveis

Eis ingressos per prestaci6 de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacci6 pugui ser estimat amb
fiabilitat, considerant per a aixo el percentatge de realitzaci6 del servei en la data de tancament de I'exercici.

En conseqOencia nomes es comptabilitzaran els ingressos procedents de prestaci6 de serveis quan es
compleixin totes i cadascuna de les segoents condicions:

a) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat.

b) t=s probable que I'entitat rebi els beneficis 0 rendiments economics derivats de la transacci6.

c) EI grau de realitzaci6 de la transacci6, en la data de tancament de I'exercici, pot ser valorat amb fiabilitat.

d) Eis costos ja incorreguts en la prestaci6, aixi com els que queden per inc6rrer fins a completar-Ia, poden
ser valorats amb fiabilitat.

L'entitat revisara i, si es necessari, modificara les estimacions de I'ingres per rebre, a mesura que el servei es
va prestant. La necessitat de tals revisions no indica, necessariament, que el desenllac; 0 resultat de l'operaci6
de prestaci6 de serve is no pugui ser estimat amb fiabilitat.

04.15 Subvencions, donacions i lIegats

04.15.01 Subvencions no reintegrables

Les subvencions, donacions i lIegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats al
patrimoni net i es reconeixen en el compte de perdues i guanys com ingressos sobre una base sistematica i
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racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa 0 inversi6 objecte de la subvenci6.

Les subvencions i donacions per finan~ar despeses especffiques d'activitats s'imputen a resultats en I'exercici
en que es meritin.
La valoraci6 de subvencions, donacions i lIegats rebuts de tipus monetari es valoraran pel valor raonable del
valor concedit.
La valoraci6 de subvencions, donacions i lIegats rebuts de tipus no monetari es valoraran pel valor raonable
del be rebut.

05 Immobilitzat material, intangible, inversions immobiliaries i
bans del patrimoni cultural.
05.01 Analisi de moviment.

Durant I'exercici, no hi ha hagut moviment (ni altes ni baixes) de cap de les partides a que fa referencia aquest
punt, per tant, donat que es el primer exercici no s'han realitzat amortitzacions ni s'han produ'it correccions
valoratives per deteriorament de valor.

05.04 Arrendaments financers i operacions analogues

No existeixen arrendaments financers 0 operacions analogues sobre actius no corrents.

06 Actius financers
06.01 Analisi actius financers en el balanc

Eis actius financers a curt termini s6n els segOents:

CREDITS, DERIVATS I AL TRES CT IMPORT 2014
Actius financers mantinguts per neClociar
Actius financers a cost amortitzat 165.428,57
Actius financers a cost
TOTAL 165.428,57

L'import total de Is actius financers a curt termini es:

TOTAL ACTIUS FINANCERS CT IMPORT 2014
Actius financers mantinguts per negociar
Actius financers a cost amortitzat 165.428,57
Actius financers a cost
TOTAL 165.428,57

06.02 Correccions per deteriorament del valor originades pel rise de credit

06.02.01 Valors representatius de deute

No s'han registrat correccions per deteriorament pel rise de credit en els valors representatius de deute.

06.02.02 Credits, derivats i altres
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21/02/2014 Altes Baixes 31/12/2014
Fons dotacional 61.875,00 61.875,00
Fons especials
Reserves
Romanent
Excedents negatius
d'exercicis anteriors
Excedentde 77.841,71 77.841,71
I'exercici
Aportacions per
compensar perdues

Total 61.875,00 77.841,71 139.716,71

La dotaci6 inicial ha estat realitzada per la societat fundadora "RCR ARANDA PIGEM VILALTA
ARQUITECTES, SLP" mitjanc;ant ingn3s bancari, la quantitat correspon als premis monetaris rebuts per la
societat.

No existeixen desemborsaments pendents.

09 Subvencions, donacions i lIegats

09.01 Subvencions, donacions i lIegats rebuts

A continuaci6 es detallen les subvencions, donacions i lIegats que apareixen en el balanc;, aixi com els imports
imputats en el compte de perdues i guanys:

48.000,00

09.02 Origen de les subvencions, donacions i lIegats

S'indica a continuaci6 I'ens public que ha atorgat les subvencions rebudes:

SUBVENCIONS OFICIALS Mostres Publicacions Cursos
Total
Diputaci6 de Girona
Ajuntament d'Olot
Consell Comarcal
Ajuntament d'Olot

10 Situaci6 fiscal

Workshop (2 exercicis)
Workshop 2014
Workshop (2 exercicis)
Exposici6 Palau Robert

15.000,00

15.000,00

0,00 33.000,00
10.000,00
20.000,00
3.000,00

La Fundaci6 esta acollida als beneficis fiscals establerts en la L1ei49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal
d'entitats sense finalitats lucratives i d'incentius fiscals al mecenatge i es troba exempta de I'impost sobre
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societats pels ingressos i despeses prop is de la seva activitat.

Per tal de complir amb la normativa que descriu I'article 3.10 de la L1ei49/2002 de 23 de desembre de regim
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, I'entitat facilita la seguent
informaci6:

10.01 Identificaci6 de rendes exemptes i no exemptes de l'lmpost de Societats

Totes les rendes obtingudes per la Fundaci6 estan exemptes de I'impost de societats, per tant, la totalitat
d'aquestes estan classificades com a Rendes Exemptes en el seguent detail:

2014 RENDES EXEMPTES
I

----------
Art. 6 i 7 de la L1ei 49/2002 INGRESSOS DESPESES

1.a) Donatius i donacions, convenis de col:laboraci6 empresarial 82.240,00

1.c) Subvencions i altres ingresos destinades ales activitats exemptes 48.000,00

4) Les obtingudes de les seguent explotacions economiques:

4.8) Organitzaci6 d'exposicions, conferencies, col.loquis, cursos 0

seminaris. 3.780,00 61.729,72

4.9) EI.laboraci6, edici6, publicaci6 i venda de lIibres, revistes, ... 21.972,62 19.267,71

4.11) Explotacions econ6miques amb caracter auxiliar (botiga) (1) 5.130,00 2.283,48

TOTAL 161.122,62 83.280,91

(1) Aquesta explotaci6 econ6mica te un caracter merament auxiliar 0 complementari i es de poca
rellevancia, els ingressos han estat de 5.130€ i el resultat de 2.846,52€. Per tant, d'acord amb I'article
7 de la L1ei49/2002 es considera tamb€! una renda exempta.

10.02 Identificaci6 dels ingressos i despeses per projecte:

COMPRES
SERVEIS PROFESSIONALS
lRANSPORTS
ALTRES SERVEIS
TRIBUTS
TOTAL DESPESES

6,20
1.028,87
40,80
434,69
31,50

1.542,06
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En I'exercici a que fa referencia aquesta memoria no hi ha hagut inversions.

10.03 Rendes destinades a fins d'interes general (article 3.2. L1ei49/2002):

Totes les rendes de la Fundaci6 han estat i seran destinades a finalitats d'interes general.

art. 3.2 L1ei 49/2002 2014 2015 2016 2017 2018
Renda explotaci6 econOmica no exen 0,00
Ingressos exempts 161.122,62
Despeses necessaries -1.542,06
Renda total 159.580,56
70% renda total 111.706,39
Despeses fins fundacionals 81.738,85

Total aplicat Pendent
Aplicaci6 2014 81.738,85 81.738,85 29.967,54
Aplicaci6 2015
Aplicaci6 2016
Aplicaci6 2017
Aplicaci6 2018
Total any 81.738,85

10.04 Retribucions satisfetes als patrons:

Durant I'exercici economic a que es refereix aquesta memoria no ha estat satisfet cap import al Patron at en
concepte de sou, dietes i altres remuneracions.

10.05 Participaci6 en societats mercantils i retribucions rebudes pels administradors que representen a I'entitat
en societats participades.

La Fundaci6 no participa en cap societat mercantil a data de tancament de I'exercici economic 2014.

10.06 Convenis de col.laboraci6 empresarial en activitats d'interes general subscrits per I'entitat. identificant el
col.laborador que hi participa i indicant les quantitats rebudes:

La relaci6 de Convenis de col'laboraci6 empresarial subscrits per la Fundaci6 es troben detallats a I'apartat
01.03) pag. 5 de la present memoria.

10.07 Indicaci6 de les activitats prioritaries de mecenatge realitzades per I'entitat:

La Fundaci6 no ha realitzat cap de les activitat prioritaries del mecenatge.

10.08 Indicaci6 del desti del patrimoni de la Fundaci6 en cas de dissoluci6 de I'entitat:

L'extinci6 de la Fundaci6 determina la cessi6 global de tots els seus actius i passius. Aquesta cessi6 global,
una vegada determinats I'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb
l'autoritzaci6 previa del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a una altra fundaci6 0 entitat sense anim de
lucre 0 a una entitat publica, amb finalitats analogues a les de la Fundaci6 i que sigui beneficiaria del
mecenatge d'acord amb la legislaci6 fiscal vigent. Amb la condici6 que I'entitat receptora resti vinculada de
manera permanent a destinar els blms que rebi ales finalitats de la fundaci6 extingida.
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Si no es pot fer una cessi6 global, cal procedir a la liquidaci6 de Is actius i passius, i I'haver que en resulta
s'adjudicara a una altra fundaci6 0 entitat sense anim de lucre 0 a una entitat publica amb finalitats analogues a
les de la fundaci6 extingida.

Si en el moment de la dissoluci6 de la fundaci6 es titular de fons especials, la destinaci6 d'aquests s'ha de
determinar d'acord amb el que estableix I'article 23 dels estatuts de la Fundaci6.

11 Ingressos i despeses
EI detail de Is ingressos i despeses es troba en I'apartat 10.02) d'aquesta memoria.

11.01 Aprovisionaments

La partida d'aprovisionaments que es reflecteix en el compte de perdues i guanys queda desglossada de la
seguent manera:

APROVISIONAMENTS IMPORT 2014
Consum de mercaderies
a) Comores, netes devol. i dte. de les quais:
- nacionals
- adQuisicions intracomunitaries
- importacions
b) Variaci6 d'existencies
Consum mat.orimeres i altres materials consumibles 36.253,60
a) Comores, netes devol. i dte. de les Quais: 36.253,60
- nacionals 36.253,60
- adQuisicions intracomunitaries
- importacions
b) Variaci6 d'existencies

11.02 Altres despeses d'explotaci6

A continuaci6 es desglossa la partida "Altres despeses d'explotaci6", del model del compte de perdues i
guanys:

CONCEPTE IMPORT 2014
47.027,31

47.027,31

11.03 Permuta de bens no monetaris i serveis

No s'han realitzat vendes de bens i prestaci6 de serveis produTts per perm uta de bens no monetaris i serveis.

12 Aplicaci6 d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats
estatutaries

12.01 Composici6 de la dotaci6 fundacional

La dotaci6 inicial que importa 61.875,00€ ha estat realitzada per la societat fundadora "RCR ARANDA PIGEM
VILALTA ARQUITECTES, SLP" mitjan9ant ingres bancari, la quantitat correspon als premis monetaris rebuts
per la societat. Escriptura de data 03/05/2013 amb numero de protocol 795, Notari Sr. Manuel Faus Pujol
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d'Olot.
Aquest import es troba dipositat en un diposit d'una entitat bancaria a nom de la Fundaci6.

12.02 Informaci6 sobre els bems i drets venuts

Durant aquest exercici la Fundaci6 no ha venut ni drets ni bems.

12.03 Calcul per determinar que s'ha destinat ales finalitats estatutaries el percentatge legalment establert:

EI detail del calcul es troba a I'apartat 10.03) d'aquesta memoria.

13 Operacions amb parts vinculades
13.01 Identificaci6 de les parts vinculades

A I'exercici actual, no hi ha operacions amb parts vinculades lIevat de l'aportaci6 a la dotaci6 fundacional per
part del patr6 fundador.

13.05 Sous, dietes i remuneracions

Durant I'exercici economic a que es refereix aquesta memoria no ha estat satisfet cap import al Patronat en
concepte de sou, dietes i altres remuneracions.

14 Altra informaci6
14.01 Nombre mig de persones empleades

En I'exercici 2014 la Fundaci6 no ha tingut empleada a cap persona.
Totes les activitats han estat coordinades pels patrons de forma gratu'ita i s'han pagat professionals externs
necessaris per a cada activitat.

14.02 Canvis en el Patron at

En I'exercici 2014 no s'han produ'it canvis en la composici6 del Patronat.

14.03 Informaci6 sobre medi ambient

Eis sotasignats, com a patrons de la Fundaci6 esmentada, manifesten que en la comptabilitat corresponent als
presents comptes anuals NO existeix cap partida de naturalesa mediambiental que hagi de ser inclosa en la
Memoria, tota I'activitat de la Fundaci6 es respectuosa amb el mediambient.

14.04 Informaci6 sobre drets d'emissi6 de gasos

Durant I'exercici, no s'han produ'it despeses derivades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

14.05 Informaci6 sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveTdors

No s'ha produ'it cap ajornament a proveTdors mes enlla del limit legalment establert.
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