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ACTIU

Notes de la
memòria

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini

3. Patrocinadors
6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les
administracions públiques

1.862,28

0,00
1.333,17
419,15

0,00
1.443,13
419,15

809.500,16

821.840,66

351.366,01

364.235,28

0,00

32.000,00

2.712,95

2.870,38

348.653,06

329.364,90

0,00
598,25
457.535,90

0,00
699,68
456.905,70

811.252,48

823.702,94

Exercici
2018

Exercici
2017

791.829,72

793.946,93

9
3

791.829,72
786.947,91
4.881,81

786.947,91
749.923,04
37.024,87

12

0,00
0,00

6.999,02
6.999,02

19.422,76

29.756,01

8

19.422,76
5.793,18

29.756,01
15.681,52

10

13.629,58

14.074,49

811.252,48

823.702,94

5
6
7

7

10

7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

7

TOTAL ACTIU (A) + (B)

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de la
memòria

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
(I+III) Fons socials i excedents d'exercicis anteriors
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments
3. altres subvencions, donacions i llegats
C) PASSIU CORRENT
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
administracions públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+C)

Exercici
2017

1.752,32

B) ACTIU CORRENT
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar

Exercici
2018

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT DE L'EXERCICI 2018
Comitè Executiu i Consell General del 2 de juliol de 2019

Notes de
la
memòria
1. Ingressos per les activitats
a) Quotes associats
d) Subvencions, donacions i altres ingressos
Diputació de Barcelona (housing del SIMAE)
Fundació Bancària "la Caixa" (aportació projecte Palau Macaya)

4e)
12

2018

2017

259.665,00
232.995,47
26.669,53
20.000,00
6.669,53

267.259,76
232.258,78
35.000,98
32.000,00
3.000,98

Despeses
Estudis
Col·lecció Papers

11

10.890,00
10.890,00

3.630,00
3.630,00

Publicacions
Col·lecció Papers

11

2.195,46
2.195,46

11.292,31
11.292,31

Ampliació i millores web i SIMAE (1)

4.128,28

4.083,50

Hosting web i SIMAE
Actualització i millores web

3.856,28
272,00

3.811,50
272,00

Comunicació
Jornades i reunions
7. Despeses de personal (Sous i salaris +SS empresa + Indemnitzacions)

11

8. Altres despeses d'explotació
Serveis generals
Serveis professionals
Altres serveis
9. Amortització de l'immobilitzat
13. Altres resultats
I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
9. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI
(1) SIMAE (Sistema d'Informació Metropolità d'Activitat Econòmica i Innovació)

11

6.976,83

7.319,50

31.746,88

20.594,56

187.822,29

185.184,59

10.913,49

12.130,71

9.639,88

10.538,06

0,00

145,20

1.273,61
109,96

1.447,45
216,74

0,00
4.881,81
0,00
0,00

13.568,45
36.376,30
648,57
648,57

4.881,81
0,00
4.881,81

37.024,87
0,00
37.024,87

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI 2018
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Fons

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016

Excedents
exercicis
anteriors

Excedent de
l'exercici

Subvencions, TOTAL
donacions i
llegats rebuts

I. Ajustaments per canvi de criteri 2016
II. Ajustaments per errors 2016
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017
I. Excedent de l'exercici
III. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017
I. Ajustaments per canvi de criteri 2017
II. Ajustaments per errors 2017
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018
I. Excedent de l'exercici
III. Altres variacions del patrimoni net

688.932,65
0,00
0,00
688.932,65
0,00
0,00
688.932,65
0,00
0,00
688.932,65
0,00
0,00

59.780,20
0,00
0,00
59.780,20
0,00
1.210,19
60.990,39
0,00
0,00
60.990,39
0,00
37.024,87

1.210,19
0,00
0,00
1.210,19
37.024,87
-1.210,19
37.024,87
0,00
0,00
37.024,87
4.881,81
-37.024,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.999,02
6.999,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

749.923,04
0,00
0,00
749.923,04
37.024,87
6.999,02
793.946,93
0,00
0,00
786.947,91
4.881,81
0,00

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018

688.932,65

98.015,26

4.881,81

0,00

791.829,72

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018
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(Euros)

PRESSUPOSTAT

REALITZAT

DESVIACIÓ

INGRESSOS
Quotes associats
Diputació de Barcelona (Subvenció hosting web i SIMAE 2018)
Fundació Bancària "la Caixa" (aportació Projecte Palau Macaya)
Ingressos financers

272.296,27
20.000,00
6.609,77
600,00

232.995,47
20.000,00
6.669,53
0,00

-39.300,80
0,00
59,76
-600,00

TOTAL INGRESSOS

299.506,04

259.665,00

-39.841,04

25.000,00

0,00

-25.000,00

Estudis
Colecció Papers
- "Iniciatives locals per a l'adaptació dels polígons a les tendències de la reindustrialització"
- "El diálogo social: un instrumento válido para contribuir al desarrollo económico y a la creación de empleo"
- "La concertació social d'interès per a l'entorn industrial: marc jurídic i experiències"
- "Serveis comercials i atractivitat dels polígons d'activitat econòmica a la RMB"
Altres estudis

15.890,00

10.890,00

-5.000,00

Publicacions
Colecció Papers
- Paper "Qué es la economia circular y por qué es importante para el territorio" (P4)
- Paper "Iniciatives locals per a l'adaptació dels polígons a les tendències de la reindustrialització" (P5)
- Paper "Serveis comercials i atractivitat dels polígons d'activitat econòmica a la RMB" (P6)
Publicació sobre concertació per al desenvolupament de l'activitat i ocupació industrials

23.800,00
18.800,00

2.195,46
2.195,46

-21.604,54
-16.604,54

5.000,00

0,00

-5.000,00

Ampliació i millores web i SIMAE (1)
Integració d'informació i millores funcionals del SIMAE
Hosting web i SIMAE (2018)
Actualització i millores web

15.500,00

4.128,28

-11.371,72

Comunicació
- Distribució
- Productes audiovisuals

15.000,00

6.976,83

-8.023,17

Jornades i reunions

30.000,00

31.746,88

1.746,88

EXCEDENTS PROVINENTS D'EXERCICIS ANTERIORS

DESPESES

Despeses de personal (Sous i salaris +SS empresa)
Despeses generals
Amortitzacions
Serveis generals
Serveis professionals
Altres serveis

TOTAL DESPESES
INGRESSOS + EXCEDENTS PROVINENTS D'EXERCICIS ANTERIORS - DESPESES
(1) SIMAE (Sistema d'Informació Metropolità d'Activitat Econòmica i Innovació)

208.495,45

187.822,29

-20.673,16

15.820,58
109,96
12.210,62
1.500,00
2.000,00

11.023,45
109,96
9.639,88
0,00
1.273,61

-4.797,13
0,00
9.582,88
-1.500,00
-726,39

324.506,04
0,00

254.783,19
4.881,81

-69.722,85
4.881,81

MEMÒRIA SIMPLIFICADA DE L’EXERCICI 2018
Comitè Executiu i Consell General del 2 juliol de 2019

NOTA NÚM. 1
ACTIVITAT DE L’ENTITAT

INFORMACIÓ GENERAL

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

b) Objecte social i activitats
L’Associació té com objectiu contribuir a millorar les condicions del progrés econòmic i social
del territori de la Regió Metropolitana a través dels següents fins:
a) La promoció econòmica i social i la promoció de l’ocupació en tot el territori de la Regió
Metropolitana.
b) Promoure i difondre les mesures per aconseguir incrementar el pes actual del sector
industrial dins l’àmbit metropolità mitjançant, entre d’altres, actuacions que:
- millorin la competitivitat empresarial, tot contribuint a la reducció de l’atur;
- ajudin a la creació de noves empreses i de nous llocs de treball.
Aquestes actuacions tindran en compte, en qualsevol cas, la necessitat d’enfortir el diàleg i la
cohesió social entre els seus ciutadans i els criteris de preservació i sostenibilitat del territori.
c) En general, desenvolupar les propostes plantejades en el document “Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelona” subscrit el 21 de gener de 1997.
d) Participar i col·laborar amb altres associacions o institucions de caire similar.
e) Gestionar els recursos i les accions necessaris per a la consecució de les finalitats de
l’Associació.
Per a la consecució dels esmentats fins, l’Associació pot establir convenis de col·laboració
amb entitats públiques i privades.
Les activitats que duu a terme l’Associació , en referència a l’àmbit territorial de la Regió
Metropolitana de Barcelona (RMB), a títol enunciatiu, són:
a) Elaboració d’anàlisis principalment en matèria de mobilitat, formació, activitat econòmica,
innovació i polígons d’activitat econòmica.
b) Elaboració de propostes consensuades entre els principals agents integrants en el Pacte
Industrial (administracions públiques, organitzacions sindicals i organitzacions
empresarials) a partir del resultat de les anàlisis. Aquestes propostes poden fer referència
a noves eines, metodologies i activitats que permetin desenvolupar el potencial del sector
industrial dins la RMB i alhora servir de base per a l’elaboració de polítiques públiques de
promoció industrial al territori i al món local.
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c) Elaboració de publicacions a partir de les anàlisis i propostes realitzades que són difoses
públicament.
d) Integració de les dades de les anàlisis realitzades, esmentades en el punt a), en un
sistema d’informació territorial accessible al públic.
La seu social de l’Associació s’estableix a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, Can Masover.
Parc Can Buxeres, avinguda de Josep Tarradellas, s/n, districte postal 08906.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’EXERCICI

Les principals activitats desenvolupades durant l’exercici 2018 han estat:
- L'actualització de continguts del web corporatiu de l’Associació Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
- La finalització de l’estudi “Iniciatives locals per a l’adaptació dels polígons a les tendències de
la reindustrialització".
- La finalització de l’estudi “El diálogo social: un instrumento válido para contribuir al desarrollo
económico y a la creación de empleo”.
- La realització de l’estudi “La concertació social d’interès per a l’entorn industrial: marc jurídic i
experiències”.
- la realització de l’estudi “Serveis comercials i atractivitat dels polígons d’activitat econòmica
la RMB”.
- La publicació en castellà del paper "Qué es la economia circular y por qué es importante
para el territorio” (Paper 4).
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NOTA NÚM. 2
BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel
Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys,
l’estat de canvis en el patrimoni net i aquesta memòria, que formen el conjunt de totes elles
una unitat. Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables
de l’Associació a 31 de desembre de 2018, s’han aplicat les disposicions legals vigents en
matèria comptable, i s’han tingut en compte els criteris establerts en el Pla general de
comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de manera que mostren la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Associació.
L’Associació aplica els criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda continguts en el
Decret 259/2008, de 23 de desembre.

b) Principis comptables
En la confecció dels comptes anuals s’han aplicat els següents principis comptables
generalment acceptats, continguts en el Pla general de comptabilitat de fundacions i
associacions: entitat en funcionament, meritació, uniformitat, prudència, no compensació i
importància relativa.

c) Comparació de la informació
Les xifres emeses en el balanç, el compte de resultats i l’estat de canvis en el patrimoni net
són comparables amb les de l’exercici anterior en quant als principis comptables aplicats.
L’estructura del compte de resultats de l’exercici actual manté un nivell detallat d’informació de
les despeses, amb l’objectiu de mostrar una imatge fidel de les activitats i els resultats de
l’Associació.

d) Agrupació de partides
Els comptes anuals no tenen cap partida que s’hagi agrupat en el balanç, en el compte de
pèrdues i guanys o en l’estat de canvis del patrimoni net.

e) Elements recollits en diverses partides
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del balanç.

f) Correcció d’errors
No s’han produït ajustaments per correcció d’errors en l’exercici actual.
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NOTA NÚM. 3
APLICACIÓ DE RESULTATS

El Comitè Executiu de l’Associació proposarà al Consell General l’aprovació de la següent
proposta d’aplicació del resultat de l’exercici, d’acord amb l’esquema següent:

Base de repartiment

Exercici 2018

Exercici 2017

Excedent de l’exercici

4.881,81

37.024,87

Total

4.881,81

37.024,87

Romanent

4.881,81

37.024,87

Total

4.881,81

37.024,87

Aplicació

La distribució prevista en l’aplicació de resultats de l’exercici compleix amb els requisits i les
limitacions establertes per la normativa legal i pels estatuts de la societat.

NOTA NÚM. 4
NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per l’Associació Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelona en l’elaboració dels seus comptes anuals per a l’exercici
anual tancat el 31 de desembre de 2018 han estat els següents:

a) Immobilitzat intangible
L’immobilitzat intangible es valora a preu d’adquisició i el constitueixen les aplicacions
informàtiques.
Els elements inclosos en l’immobilitzat intangible s’amortitzen linealment a un tipus del 33,3%
anual.

b) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza segons el seu cost d’adquisició. Els costos
d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de la productivitat, de la
capacitat o eficiència, o un perllongament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com un
major cost dels béns corresponents. Els béns i elements retirats, tant si es produeix com a
conseqüència d’un procés de modernització com per una altra causa, es comptabilitzen
donant de baixa els saldos que presenten en els corresponents comptes d’actiu i
d’amortització acumulada.
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de la vida útil es
registren com a despesa de l’exercici. En els immobilitzats que necessitin un període de temps
superior a un any per estar en condicions d’ús, s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de
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producció les despeses financeres que s’hagin meritat abans de la posada en condicions de
funcionament de l’immobilitzat material i que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin
a préstecs o un altre tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a
l’adquisició, fabricació o construcció. L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es
calcula en relació amb la vida útil estimada dels diferents elements que és la següent:

Tipus d’elements

Anys

Mobiliari

6,7

Equips per a processos d’informació

4

Altre immobilitzat material

4

c) Actius i passius financers
Els actius i passius financers es reconeixen en el balanç quan l’Entitat es converteix en una
part obligada del contracte o negoci jurídic, conforme a les disposicions del mateix. A efectes
de la seva valoració es classifiquen en categories.
Categories d’actius financers
-

Actius financers a cost amortitzat

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival
al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament
atribuïbles.
Els crèdits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no
tinguin un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i els crèdits al personal, les
fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons
socials i fons especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es poden valorar pel
seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost
amortitzat. Els interessos meritats s’han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el
mètode del tipus d’interès efectiu.
Malgrat el que s’ha dit anteriorment, els actius amb venciment no superior a un any que es
valorin inicialment pel seu valor nominal s’han de continuar valorant per aquest import, llevat
que s’hagin deteriorat.
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió s’han de reconèixer
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.

-

Actius financers mantinguts per negociar

Els actius financers mantinguts per negociar es valoren inicialment pel cost, que equival al
valor raonable de la contraprestació lliurada. Els costos de transacció que els siguin
directament atribuïbles s’han de reconèixer en el compte de resultats de l’exercici.
Si es tracta d’instruments de patrimoni ha de formar part de la valoració inicial l’import dels
drets preferents de subscripció i similars que, si escau, s’hagin adquirit.
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Posteriorment, els actius financers mantinguts per negociar es valoren pel seu valor raonable,
sense deduir els costos de transacció en què es pugui incórrer en la seva alienació.
Els canvis que es produeixin en el valor raonable s’han d’imputar en el compte de resultats de
l’exercici.

-

Actius financers a cost

Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos
de transacció directament atribuïbles.
Posteriorment, les inversions en instruments de patrimoni incloses en aquesta categoria, es
valoren pel seu cost, menys, si escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament.
Les correccions valoratives per deteriorament i, si escau, la seva reversió, s’han de registrar
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.
Categories de passius financers
-

Passius financers a cost amortitzat

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els
siguin directament atribuïbles. Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no
superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les fiances i els
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import dels quals s’esperi pagar a
curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos
d’efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost
amortitzat. Els interessos meritats s’han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el
mètode del tipus d’interès efectiu.
Malgrat el que s’ha dit anteriorment, els dèbits amb venciment no superior a un any que,
d’acord amb allò que disposa l’apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor nominal,
s’han de continuar valorant per aquest import.

d) Impost sobre beneficis
L’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona està parcialment
exempta de l’impost sobre beneficis.
Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts durant l’exercici de les activitats
classificades com a econòmiques i els rendiments obtinguts per la cessió o l’increment de
patrimoni, excepte quan són susceptibles de reinversió. El tipus de gravamen aplicable a les
operacions no exemptes és del 25%.
L’impost corrent és la quantitat que satisfà l’Entitat com a conseqüència de les liquidacions
fiscals de l’impost o impostos sobre el benefici relatives a un exercici. Les diferències
temporànies són les derivades de la diferent valoració, comptable i fiscal, atribuïda als actius,
passius i determinats instruments de patrimoni propi de l’empresa, en la mesura que tinguin
incidència en la càrrega fiscal futura.
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Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que s’espera pagar o
recuperar.
Els actius i passius per impost diferit es valoren segons els tipus de gravamen esperats en el
moment de la seva reversió.
La despesa o l’ingrés per impost sobre beneficis de l’exercici comprèn la part relativa a la
despesa o l’ingrés per l’impost corrent i la part corresponent a la despesa o l’ingrés per
l’impost diferit.

e) Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en relació amb el corrent real de béns i serveis que els
originen i amb independència del corrent monetari o financer que se’n derivi.
D'acord amb les recomanacions de la Diputació de Barcelona, a partir de l'exercici 2012
s'apliquen els següents criteris: L'apartat "a) Quotes associats", del compte de resultats, recull
l'ingrés per quotes realitzat durant l'exercici i no pas l'ingrés aprovat pressupostàriament. El
compte "Variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables", del
compte de resultats, recull les insolvències per quotes incobrables de socis d'exercicis
anteriors a l'exercici que es tanca.

f) Subvencions, donacions i llegats rebuts
Les subvencions, les donacions i els llegats rebuts de caràcter monetari es valoren pel valor
raonable de l’import concedit. La seva imputació a resultats s’efectua atenent a la seva
finalitat. Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits
d’explotació s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixin, excepte si es
destinen a finançar dèficit d’explotació d’exercicis futurs, cas en què s’imputen en els
esmentats exercicis; quan es concedeixen per finançar despeses específiques, s’imputen com
a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant; els
imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen com a
ingressos de l’exercici en què es reconeixen; quan es reben per adquirir actius de
l’immobilitzat intangible o material s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a la
dotació a l’amortització efectuada en aquest període per als elements esmentats.
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NOTA NÚM. 5
IMMOBILITZAT INTANGIBLE

En l’exercici 2018 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat intangible expressats en
euros han estat els següents:
Saldo inicial
Aplicacions
informàtiques
Amortització
acumulada
Valor net comptable

Altes/dotació

Baixes

Saldo final

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

NOTA NÚM. 6
IMMOBILITZAT MATERIAL

En l’exercici 2018 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat material expressats en
euros han estat els següents:

Saldo inicial
Mobiliari

Altes/dotació

Baixes

Saldo final

4.902,30

0,00

0,00

4.902,30

13.683,46

0,00

0,00

13.683,46

177,90
18.763,66

0,00
0,00

0,00
0,00

177,90
18.763,66

2.639,91

5,81

0,00

2.645,72

14.519,21

104,15

0,00

14.623,36

161,41

0,00

0,00

161,41

17.320,53

109,96

0,00

17.430,49

1.443,13

-109,96

0,00

1.333,17

Equips per a
processos
d’informació
Altre immobilitzat
material
Total cost
Amortització acumulada:
Mobiliari
Equips per a
processos
d’informació
Altre immobilitzat
material
Total amortització
acumulada
Valor net
comptable
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NOTA NÚM. 7
ACTIUS FINANCERS

Les categories i classes d’actius financers a 31 de desembre de 2018 són les següents:

Instruments financers a llarg termini

Categories

Crèdits,
derivats i altres

Crèdits,
derivats i altres

Total

Total

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2018

Exercici 2017

Actius financers a
cost amortitzat:
imposicions

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius per impost
diferit

419,15

419,15

419,15

419,15

Total

419,15

419,15

419,15

419,15

Instruments financers a curt termini

Categories

Crèdits,
derivats i altres

Crèdits,
derivats i altres

Total

Total

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2018

Exercici 2017

A cost amortitzat:
Patrocinadors i
altres deutors de
l’activitat
Deutors, socis
Administracions
públiques
Imposicions
Total

0.00

32.000.00

0.00

32.000.00

348.653,06

329364,90

348.653,06

329.364,90

2.712,95

2.870,38

2.712,95

2.870,38

0.00

0.00

0.00

0.00

351.366,01

364.235,28

351.366,01

364.235,28
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NOTA NÚM. 8
PASSIUS FINANCERS

Les categories i classes de passius financers a 31 de desembre de 2018 són:

Instruments financers a curt termini

Categories

Derivats i altres

Derivats i altres

Total

Total

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2018

Exercici 2017

A cost amortitzat:
Creditors varis
Administracions
públiques
Total

5.793,18

15.681,52

5.793,18

15.681,52

13.629,58

14.074,49

13.629,58

14.074,49

19.422,76

29.756,01

19.422,76

29.756,01

NOTA NÚM. 9
FONS SOCIALS I EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS

El saldo de 786.947,91 € recull el superàvit net generat per l’Associació Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelona des de la seva constitució.

NOTA NÚM. 10
SITUACIÓ FISCAL
L’associació té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables durant el període
legal no prescrit, és a dir, pels quatre darrers exercicis. S’estima que no poden esdevenir
passius contingents de significació.
Els saldos expressats en euros amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2018
són els següents:

Deutors
Actius per impost corrent i
altres deutes amb
administracions públiques

Creditors

2.712,95

Passius per impost corrent

9.654,36

Seguretat Social creditora

3.975,22

Total

2.712,95

13.629,58
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El resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre beneficis de l’exercici 2018 són els
següents:

Resultat comptable de l’exercici

4.881,81

Resultats exempts

4.881,81

Base imposable

0,00

NOTA NÚM. 11
INGRESSOS I DESPESES

Estudis
-

L'import de 10.890,00 € correspon a les despeses relatives a la realització d’estudis de la
Col·lecció Papers (veure apartat activitats desenvolupades durant l’exercici inclòs a la
nota número 1 d’aquesta memòria).

Publicacions
-

L'import de 2.195,46 € correspon a les despeses associades a l'edició de la Col·lecció
Papers (veure apartat activitats desenvolupades durant l’exercici inclòs a la nota número 1
d’aquesta memòria).

Despeses de personal
Els saldos a 31 de desembre de 2018 expressats en euros corresponents a les despeses de
personal són els següents:

Sous i salaris

148.250,34

Càrregues socials
Total despeses personal

39.571,95
187.822,29

NOTA NÚM. 12
SUBVENCIONS, DONACIONS I ALTRES INGRESSOS
Durant l’exercici 2018 la Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció per import de
20.000,00 € destinada a finançar les despeses d'actualització, millores, integració de noves
dades i d'allotjament (hosting) del web i del Sistema d’Informació Metropolità d’Activitat
Econòmica i Innovació (SIMAE) del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per
a l'any 2018, establint-se un termini d’execució des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de
2018. Els 20.000,00 € s'han comptabilitzat com a ingrés de l'exercici 2018 ja que totes les
despeses necessàries per executar l'activitat s'han realitzat en l'exercici 2018.
Durant l'exercici 2017 la Fundació bancària “la Caixa” i el Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona van signar un conveni que té per objecte establir un marc de
col·laboració per dur a terme el projecte “Reindustrialització i sostenibilitat. Horitzons per a un
nou model econòmic”, seleccionat en el marc de la Convocatòria de projectes de Reflexió del
Palau Macaya. La Fundació Bancària “la Caixa” es va comprometre a fer una aportació
econòmica de 10.000,00 € (IVA inclòs) per la realització del projecte objecte del conveni,
segons les condicions indicades en els pactes en el conveni.
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El saldo inicial a 01-01-2018 corresponent a l’aportació econòmica esmentada, i que restava
pendent d’imputació al resultat de l’exercici, era de 6.669,53 €. Aquest import es va
comptabilitzar com a ingrés de l’exercici 2018, per correlació amb les despeses meritades
durant l’exercici, imputables al desenvolupament del projecte segons les condicions indicades
en els pactes del conveni.

3. Altres subvencions,
donacions i llegats

Saldo inicial

Augments

Disminucions

Saldo final

6.669,53

0,00

6.669,53

0,00

NOTA NÚM. 13
ALTRA INFORMACIÓ

Nombre d’empleats
A 31 de desembre de 2018, la plantilla mitjana de l’exercici era de 4 persones distribuïdes de la
manera següent:

Categoria

Homes

Dones

TOTAL

Gerent

1,00

0,00

1,00

Tècnics

2,00

1,00

3,00

Total

3,00

1,00

4,00

Seu de l’Associació
L’aportació dels locals de la seu de l’Associació Pacte Industrial de la RMB va a càrrec de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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