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01 Activitat de l'entitat 
 
01.01 Identificació 
 
L'entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA es va constituir el 3 de maig de 2013  a Olot mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari Sr. Manuel Faus i Pujol amb el número de Protocol  795, l’esmentada escriptura 
va ser  rectificada el 29 de gener del 2014 pel Notari  d’Olot Sr. Sergi Cardona Costa amb el número de protocol 
128. 
 
La seva inscripció però,  en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, no va ser fins al 21 de febrer 
del 2014 amb el número d’ inscripció 2809. 
 
En la data de tancament de l'exercici econòmic, l'entitat es troba domiciliada al C/ Marià Vayreda, núm. 23 d’ 
OLOT (GIRONA), essent el seu Nombre d'Identificació Fiscal G55170328. 
 
La Fundació es regeix per les declaracions contingudes en la Carta Fundacional, per les disposicions legals que li 
són d’aplicació, entre elles la Llei 7/2012, de 15 de juny, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les 
persones jurídiques, per les establertes en els seus Estatuts i per els acords que adopti el Patronat en l’exercici de 
les seves funcions. 
 
En data 10 d’abril de 2014, mitjançant declaració censal model 036, la Fundació va optar pel 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 
dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, actualment el composen els següents membres: 
 
 
President: Sr. Ramon Folch Guillen 
 
Secretari:  Sr. Jordi Barcons Pujol 
 
Vocals: 

 

Sr. Ramon Vilalta Pujol en qualitat de representant de RCR ARANDA PIGEM VILALTA  
ARQUITECTES SLP  
  
  
Sra. Carme Pigem Barceló 
 
Sr. Santiago Mercadé Vila 
 
Sr. Josep Berga Vayreda 
  
Sr. Eugeni Pons i Pau 
 
Sr. Rafael Aranda Quiles 
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01.02 Objecte social 
 
La Fundació té per objecte: 
 

a) Estimular socialment la valoració per l’arquitectura i el paisatge i, implícitament, les arts i la cultura en 
general. 

b) Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador i 
d’altres fons especials aportats a la Fundació; coordinar les activitats culturals i d’investigació associades 
a l’activitat de l’esmentada entitat; vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat. 

 
Per al compliment dels seus fins, la Fundació, entre d’altres activitats, i sense ànim exhaustiu, podrà promoure, 
organitzar i participar en les activitats següents: 
 

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

 
Per tal de realitzar les seves activitats, la Fundació es valdrà dels mitjans o instruments lícits que en cada cas 
cregui adients i especialment, de l’establiment de convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o 
privats que participin de les finalitats d’aquesta. 
 
 
01.03 Activitat de l'entitat 
 
Durant l'exercici a què es refereix la present memòria, les activitats desenvolupades per la Fundació han estat les 
següents: 
 

▪ Activitat MOSTRES:  
 

Les mostres que s’han realitzat en l’exercici  a què fa referència la present memòria han estat les següents: 
 

MOSTRES: exposicions  
 
“RCR Arquitectes: Geography of Dreams”, a la Toto Gallery · MA. Tòquio 
 
“RCR. El somni de la Vila”, al Centre Arts Santa Mònica. Barcelona 
 

Sr. Josep Maria Montaner Martorell 
 
Sr. Joaquín Coello Brufau 
 
Sr. Joan Nogué Font 
 
Sra. Maria Assumpció Puig Hors en representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  
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MOSTRES: art 
 
Participació en el festival “El mini”: concert “Daniel Lumbreras”, a l’Espai Barberí. 
 
Participació en el festival “Sismògraf: actuació de dansa peça de Bach adaptada per Mal Pelo i Joel Bardolet, 
a l’Espai Barberí.  
 
Exposició de videodansa “Matèria Bosc”. Selecció de 12 obres de videodansa amb relació al cicle de 
conferències del programa obert 2019. 
 
 
 
MOSTRES: conferències 
 
 
Reset 19, Hola público. Hola cultura, “Un cafè con...”, al CaixaForum. Barcelona 
 
Programa obert (L’agost a Barberí): 
 
Durant el Workshop hi ha hagut 10 conferències obertes al públic en general al pati de l’Hospici. 
 
Els ponents han estat: 
 
Jaume Mayol, arquitecte Ted’A arquitectes “Estàtica. Elogi de la lentitud”; 
 
Josep M. Mallarach, geòleg “El moviment de la vida: Respectar i restaurar el flux de l’entorn natural”; 
 
Ferran Adrià, cuiner “Comprendre la innovació”; 
 
Sara de Giles, arquitecte Morales Giles Mariscal (MGM) “Espais de relació, moviment i connexió”; 
 
Bibiana Puigdefàbregas, escenògrafa “L’espai lúdic”; 
 
Benoît Decron, director Musée Soulages “Art en moviment: Pierre Soulages”; 
 
Ivan Pintor, Doctor en Comunicació Audiovisual “El moviment en la imatge fílmica”; 
 
Hisao Suzuki, fotògraf “Fotografiar amb els cinc sentits”;  
 
Eduardo Bonito, comissari de videodansa “Matèria Bosc”; 
 
Smiljan Radic, arquitecte “Gravetat i una mica de Gràcia”; 
 
 
 



MEMÒRIA 2019 
RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA 

 

 

 
-5- 

 

 
MOSTRES: altres 
 
Visites a l’Espai Barberí i itineraris lliures i/o guiats. 
 
Portes obertes  “L’agost a Barberí”.  
 
Per portar a terme aquesta activitat de MOSTRES s’ha comptat amb donacions per valor de 1.060,00€ , 
convenis de col·laboració per 10.000,00€,  prestacions de serveis per valor de 8.500,00€  i subvencions 
per valor de 8.750,00€. Les despeses imputables a aquesta activitat durant al 2019 han estat de 30.737,94€.  
 

 
▪ Activitat PUBLICACIONS: 

 
Aquesta és l’activitat que genera publicacions en diferents suports per tal de fer difusió i que tan es poden 
distribuir/regalar com vendre. Al llarg de l’exercici 2019 l’activitat d’aquest epígraf ha estat la següent: 
 
Edicions: 

Llibre “Musée Soulages. Conception. RCR Arquitectes”  (3a. Impressió) 
ISBN 978-84-617-0222-0 
Dipòsit legal Girona: GI-983-2014  /  DLE-20140819-50257 
2.472 exemplars 
101 exemplars venuts 2019, 1 d’ells en visites a l’Espai Barberí i 100 al Museu Soulages. 
 
S’ha participat en les següents edicions: 
 
Llibre “Campanes i campanars de la Garrotxa”. Xavier Pallàs Mariani 
 
S’han venut de publicacions d’anys anteriors: 
 
Fulletó “Esquisses. Musée Soulages. Rodez. RCR Arquitectes”:   (2a. Impressió) 
62 exemplars venuts 2019, 10 d’ells en visites a l’Espai Barberí i 52 al Museu Soulages. 
 
Llibre “Obra construida / Built Works. RCR Arquitectes” 
10 exemplars venuts 2019, tots ells en visites a l’Espai Barberí. 
 
Llibre “Embarquement visuel sur la nef des images oubliées. Musée Soulages - Rodez”:  
Exhaurit 
 
Llibre “La Cuisine” Centre d’Art et de Design Château de Nègrepelisse”: 
3 exemplars venuts 2019, tots ells en visites a l’Espai Barberí. 
 
Llibre “Musée Soulages. Conception. RCR Arquitectes”  (2a. Impressió) 
406 exemplars venuts 2019, 6 d’ells en visites a l’Espai Barberí i 400 al Museu Soulages. 
 
Catàleg “Intangible Tangible / Nehmotné Hmotným. RCR Arquitectes” 
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11 exemplars venuts 2019, 5 d’ells en visites a l’Espai Barberí i 6 a Laietana de Llibreteria, SL. 
 
Catàleg “Papers Papeles Papers. RCR Arquitectes” 
14 exemplars venuts 2019, tots ells en visites a l’Espai Barberí. 
 
Llibre “RCR. Obra sobre papel” 
59 exemplars venuts 2019, 5 d’ells en visites a l’Espai Barberí, 12 a Laietana de Llibreteria, SL i 42 al 
Museu Soulages. 
 
DVD “Barberi me liquefecit” Documental sobre la història de Barberí 
5 exemplars venuts 2019, tots ells en visites a l’Espai Barberí. 
 
S’han venut un total de 666 llibres i 5 DVD. L’import de les vendes per publicacions al llarg de l’exercici 
a què es refereix aquesta memòria ha estat de 8.603,96€ i les compres i despeses de 777,06€. 

 

▪ Activitat CURSOS:  
 

Aquesta és l’activitat més reconeguda de la Fundació. La col·laboració amb RCR arquitectes i LAB-A en 
l’organització del Workshop internacional d’arquitectura-paisatge, fotografia i escenografia que té lloc a 
l’espai Barberí d’Olot, seu de RCR arquitectes i de RCR Bunka durant el mes d’agost i que va endegar 
RCR arquitectes ara fa 12, 8 i 3 anys, respectivament i que aquest any s’ha vist incrementat amb el primer 
Workshop internacional de dansa.  
 
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, així com les portes obertes durant tot el mes.  
 
La Fundació per a dur a terme aquesta activitat ha establert convenis de col·laboració amb empreses per 
valor de 10.000,00€, ha obtingut donatius per valor de 5.000,00€  i subvencions per valor de 25.000,00€, 
sumant un total d’ingressos de 40.000,00€. Les despeses de professionals i serveis associades a aquesta 
activitat han estat de 33.567,31€. 
 
 
 

▪ Activitat BOTIGA:  
 

Aquesta activitat es planteja per tal de poder trobar un mecanisme d’autofinançament de la Fundació pel 
que fa al seu apartat estructural a fi de poder-lo dotar de més mitjans que permetin ampliar les activitats 
de la mateixa per a consolidar i enfortir l’assoliment dels seus objectius. És una activitat auxiliar i 
complementària d’escassa rellevància. 

S’ha venut 49 postals, 5 làmines, 48 quaderns i 112 imants.  

El resultat ha estat positiu, s’ha facturat 719,34€ i el resultat ha estat de 426,12€.  
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▪ Activitat PROJECTES: 

 
Com a conseqüència de la cessió amb dipòsit dels productes provinents de Barberi SL (antiga foneria 
Barberí), l’any 2017, hem decidit endegar un petit espai expositiu a l’Espai Barberí com a museu de 
fundició. 

S’estableixen vincles i relacions amb el Bulli foundation per tal de poder endegar algun projecte comú. 
En aquests moments el patró fundador de RCR Bunka Fundació Privada, RCR Arquitectes figura com a 
àngel assessor. 

En l’exercici a què fa referència aquesta memòria, aquest projecte solament ha tingut despeses per un 
import de 390,78€. 

 

 
▪ Activitat FONS:  

 
Aquest any s’ha continuat treballant en com estructurar tot el fons generat per els Workshops a nivell 
digital per tal de poder establir una plataforma de coneixement en xarxa. 

Per aquesta activitat s’ha comptat amb la subvenció de 15.000,00€ provinent del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte i 2.000€ de donació de RCR LAB·A SL. Les despeses associades a aquesta activitat 
han estat de 20.593,21€, resultant un excedent negatiu de 3.593,21€. 

 

 
▪ Activitat ESTRUCTURAL:  

 
És l’activitat que permet el funcionament de la Fundació . El treball necessari per a desenvolupar-la ha 
estat a càrrec dels patrons de forma voluntària i gratuïta i les despeses externes provenen de serveis 
professionals externs, desplaçaments i dietes. 
 
Les despeses d’aquesta partida han estat de 7.716,64€  i l’excedent negatiu ha estat de 6.866,41€. 

 
 
 
El detall dels  ingressos i despeses de cadascuna de les activitats en l’exercici a què fa referència la present 
memòria ha estat el següent: 
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  INGRESSOS 2019 ESTRUC. MOSTRES PUBLICA. CURSOS BOTIGA PROJECTES FONS TOTAL 
CONVENIS COL.  10.000,00  10.000,00   2.000,00 22.000,00 
SUBVENCIONS  8.750,00  25.000,00   15.000,00 48.750,00 
DONACIONS 850,00 1.060,00  5.000,00    6.910,00 
VENDES   8.235,96  719,34   8.955,30 
PRESTACIÓ SERVEIS  8.500,00      8.500,00 
SERVEIS DIVERSOS   368,00     368,00 
INGRESSOS FINANC.        0,00 
INGRESSOS EXCEPC.        0,00 
TOTAL INGRESSOS 850,00 28.310,00 8.603,96 40.000,00 719,34 0,00 17.000,00 95.483,30 
DESPESES 2019         
COMPRES CONSUM. 3,15 350,90 468,98 307,02 293,22   1.423,27 
SERVEIS PROF. 6.211,12 15.812,50  30.056,00   19.711,90 71.791,52 
TRANSPORTS  56,60 308,08 6,80   6,41 377,89 
SERVEIS BANCARIS 24,20 133,40  33,35    190,95 
ALTRES SERVEIS 756,91 14.111,54  3.164,14  390,78 874,90 19.298,27 
TRIBUTS 163,80       163,80 
IVA INTRACOM.  273,00      273,00 
DESPESES EXCEPC.         
AMORTITZACIONS 557,46       557,46 
TOTAL DESPESES 7.716,64 30.737,94 777,06 33.567,31 293,22 390,78 20.593,21 94.076,16 
RESULTAT -6.866,64 -2.427,94 7.826,90 6.432,69 426,12 -390,78 -3.593,21 1.407,14 

 
 
 
Els ajuts atorgats a la Fundació provenen bàsicament de convenis de col·laboració,  subvencions i donatius: 
 
 
La relació dels  convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant l’impacte monetari, es detalla 
tot seguit: 
 
 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ IMPORT 
CON-133 01/07/2019 FUNDACIÓ BANC 

SABADELL 
WORKSHOP 2019 20.000,00 

CON-134 21/11/2019 RCR LAB·A SL FONS DIGITAL 2.000,00 

TOTAL 22.000,00 
 
El conjunt se convenis de col·laboració referents al 2019 ascendeixen a un total de 22.000,00€. 
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La relació de subvencions rebudes en l’exercici ha estat la següent: 
 

SUBVENCIONS OFICIALS FONS MOSTRES CURSOS 
2019-01 02/05/2018 CONSELL 

COMARCAL  
WORKSHOP 
2019 

 750,00  

2019-02 29/03/2019 AJUNTAMENT 
D’OLOT 

WORKSHOP 
2019 

  25.000,00 

2019-03 25/03/2019 DIPUTACIÓ DE 
GIRONA 

WORKSHOP 
2019 

 8.000,00  

2019-04 25/06/2019 MINISTERIO DE 
CULTURA 

FONS 
DOCUMENTAL 

15.000,00   

TOTAL 15.000,00 8.750,00 25.000,00 
 
 
L’import total de les subvencions rebudes en l’exercici 2019 ha estat de 48.750,00€. 
 
La relació de donatius rebuts en l’exercici ha estat la següent: 
 

DONATIUS IMPORT 
2019 PARTICULARS CURSOS 5.000,00 

2019 PARTICULARS ESTRUCTURA 850,00 

2019 PARTICULARS MOSTRES 1.060,00 

TOTAL 6.910,00 
 
 
 
Persones usuàries i beneficiàries 
 
 
Totes les activitats que s'han dut a terme  han estat dirigides a la societat en general: exposicions, publicacions, 
cursos, fet que clarament dóna una activitat integradora i  de no discriminació. 

Pel que fa a l’activitat de cursos, que és  més fàcil la seva identificació, en aquest exercici 2019 hi ha hagut una 
participació provinent de 26 països diferents amb 74 persones al Workshop d’arquitectura (35 homes i 39 dones), 
15 persones al Workshop de fotografia (11 homes i 4 dones) i 19  persones al Workshop d’escenografia (2 homes 
i 17 dones) i 10 persones al Workshop de dansa (10 dones). 
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Les 10 conferències que han tingut lloc durant el Workshop obertes al públic,  han tingut una assistència 
incrementada de 500 persones externes al curs, sumades les presencials al pati de l’hospici amb les d’streaming a 
l’Arts Santa Mònica.  

En quant a les exposicions (mostres) , en l’exercici a què fa referència aquesta memòria, han estat visitades per 
8.027 persones pel que fa a la “RCR Arquitectes: Geography of Dreams” i 3.932 persones pel que fa a “RCR. El 
Somni de la Vila”. 

En les visites a l’Espai Barberí hi ha hagut 550 visitants acompanyats. 
 

 
02 Bases de presentació dels comptes anuals 
 
02.01 Imatge fidel 
 
02.01.01 Disposicions legals 
 
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'entitat, havent-se aplicat les disposicions 
legals vigents en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats de l'entitat. 
 
S’han aplicat els principis comptables i criteris de valoració recollits en el Codi de Comerç, en el Decret 259/2008, 
de 23 de desembre pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya i la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable. 
 
 
02.01.02 Informació complementària 
 
No és necessari incloure informació complementària a la que faciliten els estats comptables i la present memòria, 
que integren aquests comptes anuals, ja que en entendre del Patronat de l'entitat són prou expressius de la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat. 
 
 
02.02 Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part del Patronat de l'entitat, l'aplicació de principis comptables 
facultatius diferents dels obligatoris. 
 
02.03 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa  
 
L’entitat s’ha vist afectada per la crisi sanitària conseqüència del Còvid-19 i donada la incertesa de l’evolució 
d’aquesta pandèmia es va decidir assajar un nou format on-line del “RCR Summer Workshop” que cada any es 
feia presencialment.  
Així com també continuar el Programa Obert amb totes les conferències on-line. 
Al no tenir una estructura fixe important, no veu risc per la seva continuïtat una vegada controlada la crisi.  
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02.04 Comparació de la informació 
 
No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l'exercici actual amb els de l'exercici 
anterior. 
 
 
02.05 Elements recollits a diverses partides 
 
No existeixen elements patrimonials de l'Actiu o del Passiu que figurin a més d'una partida del Balanç. 
 
 
03 Aplicació de resultats 
 
03.01 Proposta de distribució del resultat 
 
 

A continuació es detalla la proposta de distribució de l’excedent de l’exercici: 
 
 

Bases de repartiment Exercici 2019 Exercici 2018 
Excedent de l’exercici 1.407,14 811,12 
 Total base de repartiment = Total aplicació 1.407,14 811,12 

Aplicació a   
Fons dotacional o fons social   
Fons especials   
Romanent 1.407,14 811,12 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors   
 Total aplicació = Total base de repartiment 1.407,14 811,12 
 
En el present exercici no s’ha destinat cap import a Fons especials. 
 
 

 
04 Normes de registre i valoració 
 
04.01 Immobilitzat intangible 
 
04.01.01 Valoració immobilitzat intangible 
 
Durant el present exercici l'entitat no ha comptat amb elements patrimonials considerats com a Immobilitzat 
Intangible. 
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04.02 Immobilitzat material 
 
04.02.01 Capitalització 
 
L’ immobilitzat material està valorat al cost d’adquisició o producció, que inclou les despeses addicionals que es 
produeixen fins la posada en funcionament del bé; no s’inclouen les despeses financeres.   Els impostos indirectes 
que graven els elements de l’Immobilitzat material s’inclouen en el preu d’adquisició si no son recuperables 
directament de la Hisenda Pública. Amb posterioritat es valora pel cost d’adquisició menys l’amortització 
acumulada i l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes. 

Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de la vida útil, es registren com a despesa 
de l’exercici. Els costos d’ampliació, modernització, millores o allargament de la vida útil dels béns, es 
comptabilitzen com a més cost dels corresponents béns sempre que sigui possible estimar el valor comptable dels 
elements que es donin de baixa al haver estat substituïts per un altre 

La dotació anual a la amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels diferents 
bens, tenint en compte la depreciació que sofreixen pel seu funcionament. Els coeficients anuals que s’apliquen 
son els següents: 

 Equips Informàtics 25% 

Un element d'immobilitzat material es dóna de baixa en llibres en el moment en que té lloc,  o no s’espera obtenir 
beneficis o rendiments econòmics futurs pel seu ús, en l’alienació o disposició per altra via. 

Al tancament de l'exercici, l’Entitat  avalua si existeixen indicis de deteriorament del valor d'un element de 
l'immobilitzat material o d'alguna unitat generadora d'efectiu, en aquest cas, s'estimen els imports recuperables i 
s'efectuen les correccions valoratives necessàries. 

S'entén que existeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el seu 
valor comptable supera l’import recuperable, entès aquest com el major import entre el valor raonable menys els 
costos de venda i el  valor en ús. 

Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen com una despesa en el compte de pèrdues i guanys. 

Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis anteriors són revertides quan es 
produeix un canvi en les estimacions sobre el seu import recuperable augmentant el valor de l'actiu amb 
abonament a resultats amb el límit del valor en llibres que l'actiu hagués tingut de no haver-se realitzat el 
deteriorament. 

 
04.03 Inversions immobiliàries 
 
04.03.01 Capitalització 
 
Durant l'exercici, no s'han previst actius considerats com a inversions immobiliàries. 
 
04.04 Béns del patrimoni cultural 
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04.03.01 Capitalització 
 
Durant l'exercici, no s'han comptabilitzat actius considerats en aquesta categoria. 

 
04.05 Instruments financers 
 
04.05.01 Qualificació i valoració dels actius i passius financers 
 
Actius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per a 
operacions de tràfic de l'entitat. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les operacions 
de tràfic de l'entitat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia 
determinada o determinable. 
 
Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els 
costos que són directament atribuïbles. Tanmateix, aquests últims podran registrar-se en el compte de pèrdues i 
guanys en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i guanys els 
interessos meritats, aplicant el mètode de l'interès efectiu. 
 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de principal 
i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència 
entre el cost inicial i el corresponent valor de reembossament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost 
amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat. 
 
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a la 
totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida. 
 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals. 
 
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i reversions de provisions per deteriorament del valor dels 
actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables. 
 
Passius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis per a 
operacions de tràfic de l'entitat i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 

 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que és el valor raonable de la transacció que ha 
originat més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Tanmateix, aquests últims, així com les 
comissions financeres que s'hagin carregat a l'entitat es poden registrar en el compte de pèrdues i guanys. 
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Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat en el compte de 
pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu. 

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

 
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de costos directes 
d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos 
directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode 
de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període 
que es meriten. 

 
Els préstecs es classifiquen com a corrents llevat que l’entitat tingui el dret incondicional per ajornar la 
cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç. 

 
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 
 
04.06 Inversions en entitats del grup, multigrup i associades. 
 
No s'han realitzat inversions en entitats del grup, multigrup i associades. 
 
04.07 Ingressos i despeses procedents instruments financers 
 
Durant l'exercici no s'ha registrat ingressos ni despeses procedents d'instruments financers. 
 
04.08 Existències 
 
04.08.01 Criteris de valoració 
 
Les existències estan valorades al preu d’adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de temps 
superior a l’any per estar en condicions de ser venudes, s’inclouen en aquest valor les despeses financeres 
oportunes.  

Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, s’efectuaran les 
corresponents correccions valoratives.  
 
El valor net realitzable representa l’estimació del preu de venda menys tots els costos estimats d’acabament i els 
costos estimats que seran necessaris en els processos de comercialització, venda i distribució.  
 
La Fundació realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l’exercici, dotant 
l’oportuna pèrdua, si escau, quan les mateixes es trobin sobrevalorades.  
 
Quan les circumstàncies que prèviament van causar la disminució hagin deixat d’existir o quan existeixi clara 
evidència d’increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les circumstàncies econòmiques, es 
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procedeix a revertir l’import d’aquesta disminució. 

  

04.09 Transaccions en moneda estrangera 
 
04.09.01 Criteris de valoració 
 
No existeixen saldos representatius de crèdits o deutes en moneda estrangera en el Balanç de Situació que s'inclou 
en els presents comptes anuals. 
 
04.10 Impost sobre beneficis 
 
04.10.01 Criteris de registre 
 
L’ Entitat, que està acollida a la Llei 49/2002, està exempta en l’ Impost de Societats pels resultats obtinguts en 
l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica així com pels increments 
patrimonials derivats tant d’adquisicions com de transmissions a títol lucratiu, sempre que unes i altres s’obtinguin 
o realitzin en compliment del seu objecte o finalitat específica i mentre compleixi amb la resta de requisits 
previstos a la Llei 

Els resultats obtinguts en l’exercici d’una explotació econòmica restaran gravats al tipus de 10% i es calcula 
considerant les diferències existents entre el resultat comptable i el fiscal (base imposable de l’ Impost) i 
diferenciant-ne en aquestes, el caràcter de permanents o de “temporàries” a efectes de determinar l’ Impost sobre 
Societats meritat en  l’exercici. 

 
04.11 Ingressos i despeses 
 
04.11.01 Criteris de valoració ingressos i despeses 
 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real 
dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent 
monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació 
a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis deixats al marc ordinari de l'activitat, 
deduïts els descomptes i impostos. 

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

 
Els ingressos es troben valorats per l'import realment percebut i les despeses pel cost d'adquisició, havent 
comptabilitzat segons el criteri de meritació. 
 
 
04.11.02 Prestacions de serveis 
 
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pugui ser estimat amb 
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fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei en la data de tancament de l'exercici. 
 

En conseqüència només es comptabilitzaran els ingressos procedents de prestació de serveis quan es compleixin 
totes i cadascuna de les següents condicions: 

 
a) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat. 
 
b) És probable que l'entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció. 
 
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de l'exercici, pot ser valorat amb fiabilitat. 
 
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a completar-la, poden   
ser valorats amb fiabilitat. 
 

L'entitat revisarà i, si és necessari, modificarà les estimacions de l'ingrés per rebre, a mesura que el servei es va 
prestant. La necessitat de tals revisions no indica, necessàriament, que el desenllaç o resultat de l'operació de 
prestació de serveis no pugui ser estimat amb fiabilitat. 
 
 
04.12 Subvencions, donacions i llegats 
 
04.12.01 Subvencions no reintegrables 
 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables 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 i donacions per finançar despeses específiques d’activitats s’imputen a resultats en l’exercici en 
què es meritin.  
La valoració de subvencions, donacions i llegats  rebuts de tipus monetari es valoraran pel valor raonable del valor 
concedit. 
La valoració de subvencions, donacions i llegats  rebuts de tipus no monetari es valoraran pel valor raonable del 
bé rebut. 
 
 
05 Immobilitzat material, intangible, inversions immobiliàries i béns del patrimoni cultural. 
 
05.01 Anàlisi de moviment. 
 
 

MOVIMENTS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL IMPORT 2019  IMPORT 2018 
SALDO INICIAL BRUT 1.885,48  1.885,48 
(+) Entrades 0,00 0,00 
(+) Correccions de valor per actualització 0,00 0,00 
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MOVIMENTS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL IMPORT 2019  IMPORT 2018 
(-) Sortides 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUT 1.885,48 1.885,48 

 
 
 

MOVIMENTS DE L’AMORTITZACIÓ DE L’ 
IMMOBILITZAT MATERIAL 

IMPORT 2019  IMPORT 2018 

SALDO INICIAL BRUT 409,84 20,28 
(+) Augments per dotacions 557,46 389,56 
(+) Augment amortització acumulada efecte actualització 0,00 0,00 
(+) Augments per adquisicions o traspassos 0,00 0,00 
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUT 967,30 409,84 

 
 
 
05.02 Arrendaments financers i operacions anàlogues 
 
No existeixen arrendaments financers o operacions anàlogues sobre actius no corrents. 
 
 
 
06 Actius financers 
 
06.01 Anàlisi actius financers en el balanç 
 
Els actius financers a curt termini són els següents: 

 
 

CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Actius financers mantinguts per negociar  0,00 0,00 
Actius financers a cost amortitzat  186.793,78 196.687,73 
Actius financers a cost  0,00 0,00 
TOTAL  186.793,78 196.687,93 

 
 
L'import total dels actius financers a curt termini és: 
 

 
TOTAL ACTIUS FINANCERS CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Actius financers mantinguts per negociar  0,00 0,00 
Actius financers a cost amortitzat  186.793,78 196.687,73 
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TOTAL ACTIUS FINANCERS CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Actius financers a cost  0,00 0,00 
TOTAL  186.793,78 196.687,93 

 
 
06.02 Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit 
 
06.02.01 Valors representatius de deute 
 
No s'han registrat correccions per deteriorament pel risc de crèdit en els valors representatius de deute. 
 
06.02.02 Crèdits, derivats i altres 
 
No s'han registrat correccions per deteriorament pel risc de crèdit en els crèdits, derivats i altres. 
 
 
06.03 Empreses del grup, multigrup i associades 
 
06.03.01 Empreses de grup 
 
L'entitat RCR BUNKA FUNDACIO PRIVADA no té accions o participacions d'empreses que puguin ser 
considerades com a empreses del grup. 
 
06.03.02 Empreses multigrup, associades i altres 
 
L'entitat no disposa d'accions o participacions en empreses multigrup, associades o altres. 
 
06.03.03 Adquisicions realitzades durant l'exercici 
 
No s'han realitzat adquisicions durant l'exercici que hagin portat a qualificar una entitat com a dependent. 
 
07 Passius financers 
 
07.01 Anàlisi dels passius financers en el balanç 
 
Els passius financers a curt termini són els següents: 
 
 

DERIVATS I ALTRES CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Passius financers a cost amortitzat  4.898,95 9.801,45 
Passius financers mantinguts per negociar  0,00 0,00 
TOTAL  4.898,95 9.801,45 
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L'import total dels passius financers a curt termini és: 
 

TOTAL PASSIUS FINANCERS CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Passius financers a cost amortitzat  4.898,95 9.801,45 
Passius financers mantinguts per negociar  0,00 0,00 
TOTAL  4.898,95 9.801,45 

 
 
 
07.02 Informació sobre: 
 
 
07.02.01 Deutes que vencen en els pròxims 5 anys 
 
No existeixen deutes a llarg termini en el passiu del balanç. 
 
07.02.02 Deutes amb garantia real 
 
No existeixen deutes amb garantia real. 
 
08 Fons propis 
 
08.01 Moviments de l’exercici: 
 

 01/01/2019 ALTES BAIXES 31/12/2019 
Fons dotacional 61.875,00   61.875,00 
Fons especials     
Reserves     
Romanent 128.987,95 811,12  129.799,07 
Excedents neg.      
Excedent de 
l’exercici 

811,12 1.407,14 811,12 1.407,14 
 

Aportacions per 
compensar pèrdues 

    

Total 191.674,07 2.218,26 811,12 193.081,21 
 
La dotació inicial es va realitzar per la societat fundadora “RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES, 
SLP”  mitjançant ingrés bancari, la quantitat correspon als premis monetaris  rebuts per la societat. 
 
No existeixen desemborsaments pendents. 
 
 
09 Subvencions, donacions i llegats 
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09.01 Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 
A continuació es detallen les subvencions imputades directament a l’explotació, per ser aquesta la seva 
qualificació: 
 

SUBVENCIONS, DONAC.  I  LLEGATS  ATORGATS  PER 
TERCERS  

IMPORT 2019  IMPORT 2018 

Imputats en el compte de pèrdues i guanys (a l’explotació) 48.750,00  53.750,00 
 

 
09.02 Origen de les subvencions, donacions i llegats 
 
 
S'indica a continuació l'ens públic que ha atorgat les subvencions a l’explotació rebudes que en l’exercici 2019 
han estat de 48.750,00€ 
 

SUBVENCIONS OFICIALS FONS MOSTRES CURSOS 
2019-01 02/05/2018 CONSELL 

COMARCAL  
WORKSHOP 
2019 

 750,00  

2019-02 29/03/2019 AJUNTAMENT 
D’OLOT 

WORKSHOP 
2019 

  25.000,00 

2019-03 25/03/2019 DIPUTACIÓ DE 
GIRONA 

WORKSHOP 
2019 

 8.000,00  

2019-04 25/06/2019 MINISTERIO DE 
CULTURA 

FONS 
DOCUMENTAL 

15.000,00   

TOTAL 15.000,00 8.750,00 25.000,00 
 
10 Situació fiscal 
 
La Fundació està acollida als beneficis fiscals establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
d’entitats sense finalitats lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge i es troba exempta de l’impost sobre societats 
pels ingressos i despeses propis de la seva activitat. 
 
Per tal de complir amb la normativa que descriu l’article 3.10 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim 
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, l’entitat facilita la següent informació: 
 
 
 
10.01 Identificació de rendes exemptes i no exemptes de l’Impost de Societats 
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Totes les rendes obtingudes per la Fundació estan exemptes de l’impost de societats, per tant, la totalitat 
d’aquestes estan classificades com a Rendes Exemptes en el següent detall: 
 
 
 

EXERCICI 2019 RENDES EXEMPTES 

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

1.a) Donatius i donacions, convenis de col·laboració empresarial  28.910,00  

1.c) Subvencions i altres ingressos destinades a les activitats exemptes  48.750,00 28.700,63 

4) Les obtingudes de les següent explotacions econòmiques:    

4.8) Organització d'exposicions, conferències, col·loquis, cursos o 
seminaris. 8.500,00 64.305,25 

4.9) Elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes, ... 8.603,96 777,06 

4.11) Explotacions econòmiques amb caràcter auxiliar (botiga) (1) 719,34 293,22 

TOTAL 95.483,30 94.076,16 

 
 

(1) Aquesta explotació econòmica té un caràcter merament auxiliar o complementari i és de poca rellevància,  
els ingressos han estat de 719,34 i el resultat de 426,12€.  Per tant, d’acord amb l’article 7 de la Llei 
49/2002 es considera també una renda exempta. 

 
 

EXERCICI 2018 RENDES EXEMPTES 

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

1.a) Donatius i donacions, convenis de col·laboració empresarial  28.768,00   

1.c) Subvencions i altres ingressos destinades a les activitats exemptes  55.051,45  68.248,91 

4) Les obtingudes de les següent explotacions econòmiques:     

4.8) Organització d'exposicions, conferències, col·loquis, cursos o 
seminaris. 14.875,00 40.789,72 

4.9) Elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes, ... 10.826,51 1.831,47 

4.11) Explotacions econòmiques amb caràcter auxiliar (botiga) (1) 2.120,80 960,54 
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TOTAL 111.641,76 110.830,64 

 
(1) Aquesta explotació econòmica té un caràcter merament auxiliar o complementari i és de poca rellevància,  

els ingressos han estat de 2.120,80€ i el resultat de 960,54€.  Per tant, d’acord amb l’article 7 de la Llei 
49/2002 es considera també una renda exempta. 

 
10.02 Identificació dels ingressos,  despeses i inversions per projecte: 
 
Exercici 2019 
 

  INGRESSOS 2019 ESTRUC. MOSTRES PUBLICA. CURSOS BOTIGA PROJECTES FONS TOTAL 
CONVENIS COL.  10.000,00  10.000,00   2.000,00 22.000,00 
SUBVENCIONS  8.750,00  25.000,00   15.000,00 48.750,00 
DONACIONS 850,00 1.060,00  5.000,00    6.910,00 
VENDES   8.235,96  719,34   8.955,30 
PRESTACIÓ SERVEIS  8.500,00      8.500,00 
SERVEIS DIVERSOS   368,00     368,00 
INGRESSOS FINANC.        0,00 
INGRESSOS EXCEPC.        0,00 
TOTAL INGRESSOS 850,00 28.310,00 8.603,96 40.000,00 719,34 0,00 17.000,00 95.483,30 
         
DESPESES 2019         
COMPRES CONSUM. 3,15 350,90 468,98 307,02 293,22   1.423,27 
SERVEIS PROF. 6.211,12 15.812,50  30.056,00   19.711,90 71.791,52 
TRANSPORTS  56,60 308,08 6,80   6,41 377,89 
SERVEIS BANCARIS 24,20 133,40  33,35    190,95 
ALTRES SERVEIS 756,91 14.111,54  3.164,14  390,78 874,90 19.298,27 
TRIBUTS 163,80       163,80 
IVA INTRACOM.  273,00      273,00 
DESPESES EXCEPC.         
AMORTITZACIONS 557,46       557,46 
TOTAL DESPESES 7.716,64 30.737,94 777,06 33.567,31 293,22 390,78 20.593,21 94.076,16 
RESULTAT -6.866,64 -2.427,94 7.826,90 6.432,69 426,12 -390,78 -3.593,21 1.407,14 

 
 
Exercici 2018 
 

INGRESSOS  2018 ESTRUCT. MOSTRES PUBLICAC. CURSOS BOTIGA FONS TOTAL 
CONVENIS COL·LAB.   10.000,00   10.000,00     20.000,00 
SUBVENCIONS   8.750,00   25.000,00   20.000,00 53.750,00 
DONACIONS   3.768,00   5.000,00     8.768,00 
VENDES     10.250,81   2.120,80   12.371,61 
PRESTACIÓ DE 
SERVEIS   14.875,00         14.875,00 

SERVEIS DIVERSOS     575,70       575,70 
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INGRESSOS FINANCERS 30,94           30,94 
INGRESSOS EXCEPC. 1.270,51           1.270,51 
TOTAL INGRESSOS 1.301,45 37.393,00 10.826,51 40.000,00 2.120,80 20.000,00 111.641,76 
 
 
 
 

       

DESPESES 2018               
COMPRES 
CONSUMIDES 171,00 625,70 1.347,16 290,11 1.126,96   3.560,93 

SERVEIS PROFES. 2.374,89 11.781,63   31.580,50   27.089,85 72.826,87 
TRANSPORTS 14,04 11.988,40 481,31 13,79 33,30   12.530,84 
SERVEIS BANCARIS 24,20 284,29 3,00 33,35     344,84 
ALTRES SERVEIS  1.048,96 16.109,70   3.765,98   34,55 20.959,19 
TRIBUTS 218,40           218,40 
DESPESES EXCEPC. 0,01           0,01 
AMORTITZACIONS 389,56           389,56 
TOTAL DESPESES 4.241,06 40.789,72 1.831,47 35.683,73 1.160,26 27.124,40 110.830,64 
RESULTAT    -2.939,61 -3.396,72 8.995,04 4.316,27 960,54 -7.124,40 811,12 

 
 
 
En els exercicis 2018 i 2019 la Fundació no ha realitzat cap inversió. 
 
 
 
10.03 Rendes destinades a fins d’interès general (article 3.2. Llei 49/2002): 
 
Totes les rendes de la Fundació han estat i seran destinades a finalitats d’interès general. 
 
 

 
 
 

art. 3.2 Llei 49/2002 2016 2017 2018 2019

Renda explotació econòmica no exempta 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingressos exempts 71.814,30 205.777,11 111.641,76 95.483,00

Despeses necessàries -3.941,79 -6.852,38 -4.241,06 -7.716,64

Renda total 67.872,51 198.924,73 107.400,70 87.766,36

70% renda total 47.510,76 139.247,31 75.180,49 61.436,45

Despeses fins fundacionals 60.411,60 190.676,60 110.830,64 94.076,16

Total aplicat Pendent

Aplicació  2015 12.145,94 106.615,66 0,00

Aplicació  2016 48.265,66 48.265,66 0,00

Aplicació  2017 190.676,60 190.676,60 0,00

Aplicació  2018 110.830,64 110.830,64 0,00

Aplicació  2019 94.076,16 94.076,16 0,00

Total any 60.411,60 190.676,60 110.830,64 94.076,16
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10.04 Retribucions satisfetes als patrons: 
 
Durant l'exercici econòmic a què es refereix aquesta memòria no ha estat satisfet cap import al Patronat   en 
concepte de sou, dietes i altres remuneracions. 
 
 
10.05 Participació en societats mercantils i retribucions rebudes pels administradors que representen a 
l’entitat  en societats participades. 
 
La Fundació no participa en cap societat mercantil a data de tancament de  l’exercici econòmic. 
 
 
10.06 Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general subscrits per l’entitat, 
identificant el col·laborador que hi participa i indicant les quantitats rebudes: 
 
La relació de Convenis de col·laboració empresarial subscrits per la Fundació  es troben detallats a l’apartat 
01.03) de la present memòria. 
 
 
10.07 Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge realitzades per l’entitat: 
 
La Fundació no ha realitzat cap de les activitat prioritàries del mecenatge. 
 
 
10.08 Indicació del destí del patrimoni de la Fundació en cas de dissolució de l’entitat: 
 
 
L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els seus actius i passius. Aquesta cessió global, una 
vegada determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb 
l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a una altra fundació o entitat sense ànim de 
lucre o a una entitat pública, amb finalitats anàlogues a les de la Fundació i que sigui beneficiària del mecenatge 
d’acord amb la legislació fiscal vigent. Amb la condició que l’entitat receptora resti vinculada de manera 
permanent a destinar els béns que rebi a les finalitats de la fundació extingida. 
 
Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i passius, i l’haver que en resulta 
s’adjudicarà a una altra fundació o entitat sense ànim de lucre o a una entitat pública amb finalitats anàlogues a 
les de la fundació extingida. 
 
Si en el moment de la dissolució de la fundació és titular de fons especials, la destinació d’aquests s’ha de 
determinar d’acord amb el que estableix l’article 23 dels estatuts de la Fundació. 
 
 
11 Ingressos i despeses 
 
El detall dels ingressos i despeses es troba en l’apartat 10.02) d’aquesta memòria. 
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11.01 Aprovisionaments 
 
La partida d'aprovisionaments que es reflecteix en el compte de pèrdues i guanys queda desglossada de la següent 
manera: 
 

 
APROVISIONAMENTS  IMPORT 2019  IMPORT 2018  
Consum de mercaderies  1.423,27 3.560,93 
  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:     
    - nacionals  9.968,07 3.268,60  
    - adquisicions intracomunitàries     
    - importacions     
  b) Variació d'existències  -8.544,80 292,33  

 
 
 
11.02 Altres despeses d'explotació 
 
A continuació es desglossa la partida "Altres despeses d'explotació", del model del compte de pèrdues i guanys: 

 
CONCEPTE  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Altres despeses d'explotació  92.095,43 106.880,14 
  a) Pèrdues i deteriorament oper. comercials    
  b) Resta de despeses d'explotació  92.095,43 106.880,14 

 
 
 
11.03 Permuta de béns no monetaris i serveis 
 
No s'han realitzat vendes de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis. 
 

 
12 Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
12.01 Composició de la dotació fundacional 
 
La dotació inicial que importa 61.875,00€ fou realitzada per la societat fundadora “RCR ARANDA PIGEM 
VILALTA ARQUITECTES, SLP”  mitjançant ingrés bancari, l’import correspon als premis monetaris  rebuts 
per la societat. Escriptura de data 03/05/2013 amb número de protocol 795, Notari Sr. Manuel Faus Pujol d’Olot. 
Aquest import es troba dipositat en un dipòsit d’una entitat bancària a nom de la Fundació. 
 
 
12.02 Informació sobre els béns i drets venuts 



MEMÒRIA 2019 
RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA 

 

 

 
-26- 

 

 
Durant aquest exercici la Fundació no ha venut ni drets ni béns. 
 
 
12.03 Càlcul per determinar que s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge legalment establert: 
 
El detall del càlcul es troba a l’apartat 10.03) d’aquesta memòria. 
 
 
13 Operacions amb parts vinculades 
 
13.01 Identificació de les parts vinculades 
 
A l'exercici actual, no hi ha operacions amb parts vinculades llevat de l’aportació a la dotació fundacional per part 
del patró fundador. 
 
13.02 Sous, dietes i remuneracions 
 
Durant l'exercici econòmic a què es refereix aquesta memòria no ha estat satisfet cap import al Patronat   en 
concepte de sou, dietes i altres remuneracions. 
 
14 Altra informació 
 
14.01 Nombre mig de persones empleades 
 
En l’exercici a què fa referència la present memòria  la Fundació no ha tingut empleada a cap persona.  
Totes les activitats han estat coordinades pels patrons de forma gratuïta i s’han pagat  professionals externs 
necessaris per a cada activitat. 
 
14.02 Canvis en el Patronat 
 
En  l’exercici a què fa referència la present memòria han entrat 3 nous vocals com a membres del Patronat: 
 
Sr. Joaquín Coello Brufau 
 
Sr. Joan Nogué Font 
 
Sra. Maria Assumpció Puig Hors en representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  
 
 
14.03 Informació sobre medi ambient 
 
Els sotasignats, com  a patrons de la Fundació 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 
Memòria, tota l’activitat de la Fundació és respectuosa amb el medi ambient. 
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14.04 Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors 
 

No s’ha produït cap ajornament a proveïdors més enllà del límit legalment establert. 
 
 
 

Olot, 28 de juliol del 2020 

 

 

 

 

  


