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NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT 4,5 13,92 48,33

20, (280), (290) I. Immobilitzat intangible
4,5

0,00 0,00

21, (281), (2910), (2911), 
(2912), (2913), (2914), (2915), 

(2916), (2917), (2918)
II. Immobilitzat material

4,5

13,92 48,33

22, (282), (292) III. Inversions immobiliàries

23, (29190), (29191), (29192), 
(29193), (29194) IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 
2424, (2493), (2494), (2933), 

(2934), (2943), (2944), (2953), 
(2954)

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

2405, 2415, 2425, 250, 251, 
252, 253, 254, 2550, 258, (259), 

26 (2495), (2935), (2945), 
(2955), (296), (297), (298), 474

VI. Inversions financeres a llarg termini

B. ACTIU CORRENT 106.434,60 93.105,18

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 
407 I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 
cobrar

9
37.984,10 45.366,35

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
9

644,60 1.468,80

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

444 3. Patrocinadors
9

12.775,02 5.000,00

445 446 449 (490) 4 Altres deutors

Balanç simplificat

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4700, 4707, 4708, 4709,  471, 
472, 473

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

9
24.564,48 38.897,55

558 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 

5353, 5354, (5393), (5394), 
5523, 5524, (5933), (5934), 

(5943), (5944), (5953), (5954)

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 
5355, 540, 541, 542, 543, 544, 

545, 546, 547, 548, (549) 
(5395), (5935),  551, 5525, 554, 
5590, 565, 566, (5945), (5955), 

(596), (597), (598)

IV. Inversions financeres a curt termini

480, 567 V. Periodificacions a curt termini

570, 572, 574, 576 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 68.450,50 47.738,83

TOTAL ACTIU (A+B) 106.448,52 93.153,51

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET 103.162,29 85.315,96

A-1) Fons propis 103.162,29 85.315,96

I. Fons dotacionals o fons socials
11,15

5.000,00 5.000,00



100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials
11,15

5.000,00 5.000,00

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

102 II. Fons especials

120, 121 III. Excedents d'exercicis anteriors 80.315,96 60.517,09

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
3

17.846,33 19.798,87

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 0,00 0,00

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1615, 1625, 1635, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 180, 185, 

189
2. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634 III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 3.286,23 7.837,55

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini 0,00 0,00

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 554, 5525, 

555, 5565, 5566, 560,  561, 569
2. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 
5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 
5144, 524, 5523, 5524, 5563, 

5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
10

3.286,23 7.837,55

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors
10

2.101,68 7.035,73

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions 
públiques

10
1.184,55 801,82

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 106.448,52 93.153,51



NÚM. DELS 
COMPTES

NOTES DE LA 
MEMÒRIA

EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats 14,15,18 89.730,08 84.510,95

700, 705, (706), (708), 
(709) a) Vendes i prestacions de serveis 14,15,18 8.850,40 4.320,58

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 14,15,18 30.943,00 30.435,00

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 14,15,18 4.008,00 5.000,00

724, 727, 728, (658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos 12,14,15,18 45.928,68 44.755,37

2. Ajuts concedits i altres despeses 14,15,18 0,00 0,00

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits 14,15,18

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de 
l'òrgan de govern 14,15,18

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

(600), (601), (602), 
606, (607), 608, 609, 
61*, (6931), (6932), 
(6933), 7931, 7932, 

7933

5. Aprovisionaments 14,15,18 -28.004,62 -8.927,42

6. Altres ingressos de les activitats 14,15,18 16.058,47 7.095,47

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14,15,18 16.058,47 7.095,47

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació 14,15,18 -59.903,19 -62.837,76

a) Serveis exteriors 14,15,18 -60.317,17 -62.461,21

(620) a1) Recerca i desenvolupament

(621) a2) Arrendaments i cànons -107,39 -363,00

(622) a3) Reparacions i conservació

(623) a4) Serveis professionals independents 14,15,18 -23.422,85 -30.699,06

(624) a5) Transports

(625) a6) Primes d'assegurances 14,15,18 -1.120,84 -1.083,60

(626) a7) Serveis bancaris 14,15,18 -436,72 -1.015,46

Compte de resultats simplificat
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(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 14,15,18 -2.970,84 -3.503,11

(628) a9) Subministraments

(629) a10) Altres serveis 14,15,18 -32.258,53 -25.796,98

(631), (634), 636, 639 b) Tributs 14,15,18 413,98 -376,55
(655), (694), (695), 

794, 7954
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 
activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

(68) 9. Amortització de l'immobilizat 14,15,18 -34,41 -42,37

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 

7951, 7952, 7955, 
7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00

(690), (691), (692), 
790, 791, 792 a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 
770, 771, 772 b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 17.846,33 19.798,87

760, 761, 762, 769 14. Ingressos financers 14,15,18 0,00 0,00

(660), (662), (665), 
(669) 15. Despeses financeres 14,15,18

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00

(696), (697), (698), 
(699), 796, 797, 798, 

799
a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 
766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 0,00 0,00

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) 17.846,33 19.798,87

(6300)*, 6301*, (633), 
638 19. Impostos sobre beneficis 13 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 17.846,33 19.798,87
J-DE20913A 

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.



Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a 

les finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions 
per a 

compensar 
pèrdues

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

Total Pendents de 
desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 5000,00 53329,35 7187,74 65517,09

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors 0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors 0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 5000,00 0,00 53329,35 0,00 7187,74 0,00 0,00 65517,09

I. Excedent de l'exercici 19798,87 19798,87
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00

4. Altres aportacions 0,00
III. Altres variacions del patrimoni net 7187,74 -7187,74 0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 5000,00 0,00 60517,09 0,00 19798,87 0,00 0,00 85315,96

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 0,00
II. Ajustaments per errors N-1 0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N 5000,00 0,00 60517,09 0,00 19798,87 0,00 0,00 85315,96

I. Excedent de l'exercici 17846,33 17846,33
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00
4. Altres aportacions 0,00
III. Altres variacions del patrimoni net 19798,87 -19798,87 0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N 5000,00 0,00 80315,96 0,00 17846,33 0,00 0,00 103162,29
J-DE20919

Estat de canvis en el patrimoni net
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MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA 
 INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL 

EXERCICI 2016 
 
1. Activitat de l’entitat 
 
Les activitats realitzades durant l’any 2016 han estat: 
 
 
 
 

Assemblea general 
 
29 de juny de 2016. Assemblea general ordinària, amb re- 
novació de càrrecs del Consell Directiu i nomenament de 
Soci d’Honor de Salvador Filella Cornadó en reconeixe- 
ment de la seva tasca naturalista, la presentació del qual 
va fer Xavier Ferrer Panareda. 

 
 
 
 

Sessions científiques 
 

 
12 de gener. «El papel del naturalismo en la biología del 
siglo XXI», a càrrec del naturalista Joaquín Araújo. Ses- 
sió inaugural del curs 2015-2016. Va ésser pronunciada a 
la seu de l’IEC. 
12 de febrer. «Custòdia de patrimoni: Projecte Salines Vi- 
lanova de la Sal», de l’educador mediambiental Miquel 
Marcelí. Organitzada conjuntament amb el Grup de Natu- 
ra Terres de Ponent i va tenir lloc al Centre Lapallavacara 
(Balaguer). 
18 de març. «Geologia, de la plana a la muntanya», pel 
geòleg Pau Montané. Es va organitzar conjuntament amb 
el Grup de Natura Terres de Ponent i es va dur a terme al 
Centre Lapallavacara (Balaguer). 
27 de maig. «Viu la Terra! Apassionats per la natura», a 
càrrec de Josep Germain, geògraf i membre de la ICHN, 
a la Sala Cultural de l’Ajuntament de Solsona. 
3 de juny. «Els arbres als boscos i als paisatge urbans», a 
càrrec de Jaume Llistosella, micòleg i botànic. Emmar- 
cada dins de la programació de la XII Setmana del Medi 
Ambient del Parc Natural del Delta de l’Ebre i de les sessi- 
ons científiques de la Institució Catalana de Història Natu- 
ral, se celebrà al Museu de les Terres de l’Ebre. 
13 de desembre. Sessió inaugural del curs 2016-2017, 
amb una sessió titulada «El coneixement i la conserva- 
ció de la natura a Catalunya (1976-2016)», amb motiu del 
40è aniversari de la fundació de la Lliga per a la Defensa 
del Patrimoni Natural (Depana). Van presidir l’acte Marta 
Gumà, presidenta de Depana, i Joan Pino, president de 
la ICHN; i hi van intervenir Lluís-Xavier Toldrà, advocat 
ambientalista, i Jordi Sargatal, naturalista. 

 

En col·laboració amb el Grup Mineralògic Català, celebra- 
des a l’IEC: 

 

4 de novembre. «La Conca del Priorat: els primers miners i 
la metal·lúrgia de l’entorn», a càrrec de Margarida Gene- 
ra,  arqueòloga del Departament de Cultura de la Genera- 
litat de Catalunya, professora de la UNED. 
18 de novembre. «Els elements de les terres rares. Dipò- 
sits clàssics i nous», a càrrec de Joan Carles Melgare- 
jo, Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits 
Minerals. Facultat de Geologia. UB. 
 

25 de novembre. «La primera mineria i metal·lúrgia al 
sud-est de la península Ibèrica. L’aportació de les anàlisis 
d’isòtops de plom», a càrrec de Roberto Risch, Departa- 
ment de Prehistòria, UAB. 
2 de desembre. «L’Abellaita, la primera espècie mineral 
nova descoberta a Catalunya», a càrrec de Jordi Ibáñez, 
Servei de DRX del ICT Jaume Almera (CSIC); i de Joan 
Abella, gemmòleg i especialista en diamant per la Univer- 
sitat de Barcelona. 
 
Dijous 16 de desembre. «Els cristalls gegants de guix de 
Naica (Mèxic)», a càrrec de M. Àngels Canals, Depar- 
tament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals. 
Facultat de Geologia, UB. 

 
 
 
Cursos naturalistes 

 

 
14-16 de maig. «De la plana ponentina a la serra del Mont- 
sec. Coneixement del medi natural», a càrrec de Pere Es- 
teve,  del Grup de Natura Terres de Ponent; Alejandro 
Juárez,  Pau Montané i Delfí Sanuy,  de la Universitat 
de Lleida; Marc Pérez  López, ornitòleg, i Joan Urtibe- 
rea,  del Centre Excursionista de Balaguer. El programa 
va comprendre sessions dedicades a aspectes com ara 
la geologia del Montsec o el paisatge i vegetació de la 
muntanya mediterrània (Port d’Àger), i la visita al jaciment 
paleoantropològic de la Roca dels Bous (Sant Llorenç de 
Montgai). Es va portar a terme en diversos indrets de la 
comarca de la Noguera. 
21 i 28 de maig. «L’estudi de les poblacions a través de la 
recopilació i l’anàlisi de dades de camp», impartit per Yo- 
landa Melero, del CREAF (UAB). L’objectiu era aprendre 
a recopilar, organitzar i analitzar dades de camp per obte- 
nir informació sobre les poblacions de les espècies, amb 
sessions dedicades a aspectes com ara l’efecte de varia- 
bles a les estimacions poblacionals o les dinàmiques de 
poblacions fragmentades. Es va dur a terme a la Facultat 
de Ciències de la UAB. 
11 i 12 de juny. «Cybertracker. L’ús de dispositius mòbils 
per al registre de dades al camp», curs en què Diego Mar- 
tínez,  tècnic de fauna de Forestal Catalana, va presentar 
la nova metodologia de recopilació d’informació científica 
i naturalística al camp basada en l’ús d’aplicacions per a 
telèfons mòbils. Es va realitzar al Museu de les Terres de 
l’Ebre (Amposta) i en diferents punts del delta de l’Ebre a fi 
de recollir dades amb el programa Cybertracker. 
9 i 10 de juliol. «Macròfits. Característiques, identificació 
i valor indicador», impartit pel consultor ambiental Cèsar 
Gutiérrez (ICHN) al Centre d’Estudis dels Rius Mediter- 
ranis-Museu del Ter, de Manlleu. En la sessió teòrica es 
van presentar els macròfits, i la pràctica va consistir en una 
sortida de camp per la comarca d’Osona a fi d’observar-ne 
els diversos gèneres i espècies i recollir-ne mostres. 
 



 
 
 
 

16 i 17 de juliol. «Flora i vegetació de l’alta muntanya del 
Pirineu oriental», curs de camp per a aprendre a interpre- 
tar el paisatge vegetal de l’alta muntanya del Pirineu ori- 
ental, tot caracteritzant les diferents comunitats vegetals, 
les plantes que les formen, la seva distribució i la seva 
ecologia. El curs, que va tenir el suport del Parc Natural de 
les Capçaleres del Ter, va ésser impartit per Xavier Oli- 
ver,  ICHN. 
17 i 18 d’octubre. «Dibuixar la natura: l’esbós de camp», 
a càrrec de Jordi Corbera, il·lustrador científic, ICHN. El 
curs se celebrà a Mataró i a l’espai natural del Corredor. 
 
Projectes 

 
 
Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Estudi pluridis- 
ciplinar sobre els sistemes naturals d’aquesta zona humida 
en el qual participen 23 equips diferents de recerca. 

 
Recerca participativa 

 

 
Durant l’any 2016 han continuat les activitats dels diversos 
grups de recerca participativa de la ICHN i de les seves 
delegacions i grups de treball, que són els següents: 
• Orquídies del Solsonès 
• Ortòpters de la Garrotxa 
• Flora de la Garrotxa 
• Orquídies de la Garrotxa 
• Papallones diürnes de la Garrotxa 
• Els odonats de la Garrotxa 
• Coleòpters florícoles del Vallès Occidental 
• Orquídies d’Osona 
• Els líquens de Céllecs 
• Els tomísids de Céllecs 

 
 
 
 

Jornades i seminaris 
 

 
La ICHN va organitzar les jornades següents, que es van 
celebrar a la seu de l’IEC: 
18 de novembre. XIII Jornada CREAF-SCB-ICHN: «Els 
serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos». In- 
vestigadors i tècnics van reflexionar i discutir sobre els 
serveis ambientals que s’obtenen dels boscos, com per 
exemple la producció d’aigua neta o la regulació del clima. 
La jornada es va organitzar conjuntament amb el CREAF i 
la Societat Catalana de Biologia. 
28 i 29 de juny. The World of Natural Wine. Elaboradors 
de vi natural van intercanviar les seves experiències en 
aquesta jornada tècnica dividida en tres blocs: el camp i 
el viticultor, on es van exposar aspectes de la natura, bi- 
odiversitat, vinya, sòls...; el celler i el vinicultor, en què es 
van tractar qüestions relatives a l’elaboració del vi, mace- 
racions, repòs, etc., i la societat i el vi, on es van donar 
a conèixer les relacions amb la restauració, la recupera- 
ció de les Denominacions d’Origen, etc. Es va organitzar 
conjuntament amb Vi Integral (VIn) i l’Associació de Vins 
Naturals de França. 

 
 
 
 
 
 

 
Publicacions 

 
 
Publicacions 
 
Notícies de la Institució, números 123, 124, 125, 126, 127, 
128. 
Butlletí de la ICHN, número 80. 
Les libèl·lules de Catalunya. Martín, Ricard [et al.]. 
Girona: Brau, 2016. 
Orquídies del Ripollès. Barcelona: Institució Catalana 
d’Història Natural, 2016. 
Flora vascular del delta del Llobregat. Treballs de la 
ICHN, núm. 18. 
 
Presentació de publicacions 

 
 
16 d’abril. Presentació d’Orquídies del Ripollès, llibre re- 
sultant de cinc anys de treball d’una quarantena de perso- 
nes en el marc d’un dels projectes de recerca participativa 
de la Institució. En conjunt, es van identificar, al Ripollès, 
seixanta de les noranta espècies d’orquídies de 
Catalunya. L'acte es va celebrar al Palau de l'Abadia de 
Sant Joan de les Abades (Ripollès). 
 
5 de maig. Presentació de Nemus, revista científica anual 
en línia i impresa editada conjuntament per les associaci- 
ons civils científiques Ateneu de Natura, Associació Grup 
Au d’Ornitologia i Associació Paleontològica i Mineralògica 
d’Onda. La publicació té per objectiu elevar el nivell de co- 
neixements científics i contribuir a difondre les disciplines 
de les ciències naturals, especialment entre la societat 
castellonenca. L’acte, celebrat a la seu de l’IEC, va anar a 
càrrec de Joandomènec Ros, president de l’Institut; Joan 
Pino, president de la ICHN, i els autors Enric Forner, per 
l’Ateneu de Natura; Joan Castany, per l’Associació Paleon- 
tològica i Mineralògica d’Onda, i Miquel Tirado, per l’Asso- 
ciació Grup Au d’Ornitologia. 
 
14 de setembre. Presentació a Catalunya de Samaruc 
Digital, portal valencià que ofereix continguts relacionats 
amb temes com l’agricultura ecològica i l’excursionisme. 
L’acte va ésser conduït pel periodista ambiental de Sama- 
ruc Digital Abel Campos, i hi van intervenir Mercè Durfort, 
catedràtica de biologia cel·lular de la UB; Albert Masó, 
biòleg i fotògraf de natura; Joandomènec Ros, president 
de l’IEC; Joan Pino, president de la ICHN; Vicent Pitarch, 
membre de l’IEC, i Álvaro Olavarría, director del portal. 
 
9 de novembre. Presentació Les libèl·lules de Catalunya. 
Es va presentar, a la botiga Oryx de Barcelona. 
 
S’han fet altres presentacions d’aquesta publicació a 
Vielha (17 de juliol), Mataró, Vic i Amposta (2, 15 i 18 de 
novembre, respectivament). 
 
23 de novembre. Presentació del llibre Flora vascular del 
delta del Llobregat, publicat per la ICHN. L’obra és el re- 
sultat d’un estudi iniciat el 2000 per aplegar i actualitzar la 
informació sobre la vegetació del delta del Llobregat. Va 
tenir lloc al Cèntric Espai Cultural (el Prat de Llobregat). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Col·laboració i participació 
 
 
Participa en les juntes rectores de diversos espais naturals 
protegits. 
Participa en diversos consells i comissions: Consell de 
Protecció de la Natura; Comissió de Política Territorial i 
Urbanisme de Catalunya; Consell Assessor de l’Observatori 
del Paisatge de Catalunya; Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre; Consell Científic Assessor del Parc 
Natural de Collserola; Comissió Tècnica de Boscos Singulars. 
És membre de la Xarxa Catalana de Custòdia del Territori. 
Ha signat el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat - 
Agenda 21 de Barcelona. 
Col·labora amb les institucions signatàries de la Declaració a 
favor del patrimoni natural de Catalunya en el seguiment del 
seu compliment i en la realització d’altres activitats conjuntes. 
Participació en projectes europeus: Simwood i Groundtruth2.0. 
 

Pàgines web 
 
Actualització permanent dels continguts del web de la Ins- 
titució i de les seves delegacions i grups de treball. 
Dins l’apartat de sortides naturalistes, durant l’any 2016 s’hi 
han incorporat els itineraris de l’espai natural l’Areny (Baix 
Camp) i la Tossa Plana-Puigpedrós (Cerdanya). 
Actualització i seguiment del web de la Societat Catalana 
de Lepidopterologia 
 
 

Col·laboració amb altres entitats 
 

 
23 de gener. «Un Nou Pla Especial per a Protegir el Parc 
Natural de Collserola». Es va tractar de l’estat actual del 
Parc de Collserola, la conservació de la diversitat biològi- 
ca, l’urbanisme i els usos del parc, amb l’objectiu de pro- 
posar els punts clau que hauria d’incloure el nou pla. . La 
jornada va ésser organitzada conjuntament amb la Plata- 
forma Cívica per a la Defensa de Collserola i la Comissió 
per a la Defensa del Patrimoni Natural. 
Del 28 al 30 d’abril es va col·laborar en l’organització de 
les Terceres Jornades de Prospecció Biològica del Depar- 
tament de Territori i Sostenibilitat, que enguany es van fer a 
la zona de Mas de Melons i Alfés (el Segrià, les Garrigues). 
Col·laboració en l’Olimpíada de Biologia. 

 
 
 

Delegació del Bages 
 
Sortides naturalistes 
Sortides guiades a espais naturals de Catalunya dedica- 
des a botànica, zoologia, ecologia i geologia, a càrrec de 
Jordi Badia, Oriol Oms i Florenci Vallès. S’han dut a 
terme les sortides següents: 

 

16 de gener. Platja del Torn i les Rojales (Baix Camp). 
20 de febrer. Mina de plom Eugènia de Bellmunt del Prio- 
rat, instal·lacions de cria de tortuga mediterrània de Marçà 
i pantà dels Guiamets (Priorat). 
19 de març. De Sant Aniol a Santa Pau per la serra de 
Finestres (Garrotxa). 
16 d’abril. Volta al Pedraforca de Gósol a Saldes (Bergue- 
dà). 
21 de maig. Siurana (Priorat). 

18 i 19 de juny. Baix Aran (Vall d’Aran). 
9 de juliol. Riera de les Gorgues (Osona). 
8 d’octubre. Os de Civís (Alt Urgell). 
5 de novembre. El Montnegre (Vallès Oriental). 
3 de desembre. Fonts Salades d’Horta d’Avinyó i d’Oló i 
anticlinal d’Oló (Bages i Moianès). 

 

1 d’abril. Conferència «Les migracions a llargues distànci- 
es d’ocells», a càrrec de Marc Illa, secretari de l’Institut 
Català d’Ornitologia i responsable al Bages de la base de 
dades www.ornitho.cat. Celebrada a l’auditori de la Plana 
de l’Om de Manresa. 

 
 
 

Delegació d’Osona - Grup de Naturalistes 
d’Osona 

 
Sortides naturalistes guiades 
Cicle «Descobreix els sistemes aquàtics» 
23 de setembre. «Nit dels ratpenats». 
1 d’octubre. Dia Mundial dels Ocells. Va tenir lloc al Parc 
del Castell de Montesquiu. 
8 d’octubre. «Els mamífers». Es va portar a terme al Parc 
del Castell de Montesquiu. 
22 d’octubre. «La geologia i els fòssils». 
12 de novembre. «Els bolets». 
Cicle «Descobreix els sistemes naturals» 
5 de març. Anellament científic d’ocells. 
16 d’abril. Els peixos de riu. 
29 i 30 d’abril. Bioblitz Osona. 
7 de maig. Les orquídies. 
21 de maig. Dia Mundial del Peix Viatger. 
4 de juny. Les papallones diürnes. 
12 de juny. Les libèl·lules i altres invertebrats aquàtics. 
12 de novembre. Els bolets. 
1 d’octubre. Dia mundial dels ocells. 
8 d’octubre. Els mamífers. 
22 d’octubre. La geologia i els fòssils. 
 
En el marc de la Setmana de la Natura, el 29 de maig es 
va celebrar una jornada de prospecció d’orquídies a 
Osona per recollir dades amb vista al projecte de l’Atles 
d’Orquí- dies d’Osona. 

 

Grups de treball 
• Projecte Ocells Nidificants Escassos (2014 – actualitat), 

coordinat per Jordi Erra, Martí Rodríguez. 
• Projecte Fonts (2015 – actualitat), coordinat per Jordi 

Baucells i Ferran Sayol. 
• Projecte Gat Fer (2013 – actualitat), coordinat per Jordi 

Faus, Ramon Pou i Ferran Sayol. 
• Atles d’Orquídies d’Osona (2013 – actualitat), coordinat 

per Guillem Bagaria, Jordi Faus, Pere Espinet, Alba 
Puntí  i David Vilasís. 

• Projecte Aufrany (2011 - 2016), coordinat per Carles 
Martorell i Jordi Baucells. 

 
 
 
 
Delegació de la Garrotxa 

 
Grups de treball 
• Grup Orchis d’estudi de les orquídies: coordinat per Xa- 

vier Béjar. 
• Grup d’estudi de papallones diürnes: coordinat per Jordi 



 
Artola, Beth  Cobo i Mike Lockwood. 

• Grup de flora vascular: coordinat per Xavier Oliver. 
• Grup de flora amenaçada: coordinat per Xavier Oliver i 

Beatriu Tenas 
• Grup d’estudi dels ortòpters: coordinat per Rafael Car- 

bonell. 
• Grup d’estudi dels ocells: coordinat per Fran  Trablon. 
• Grup d’estudi de les libèl·lules: coordinat per Xavier Oli- 

ver. 
 

Viatges naturalistes pel món 
25 de novembre. «l’Illa de la Reunión», a càrrec de Car- 
les  Miguel. 
 

Tertúlies Naturalístiques 
14 de gener. «Turisme de natura: ús o abús?» 
11 de febrer. «El melic de la Garrotxa. Les espècies endè- 
miques i altres curiositats geogràfiques» 
10 de març. «Hi ha risc real de terratrèmols i erupcions 
volcàniques a la Garrotxa?» 
14 d’abril. «Les orquídies de la Garrotxa: què en sabem?» 
12 de maig. El valor de les zones humides a la Garrotxa 
9 de juny. «Què és la natura?» 
14 de juliol. «Les joies de la corona. Hi ha una escala de 
valors naturals?» 
13 d’octubre. «La recerca naturalística a la Garrotxa. Què 
es fa i què falta fer?». 
10 de novembre. «El/s valor/s de la natura. La Garrotxa i 
el/s seu/s valor/s». 
15 de desembre. «El SOCC i l’ATLES, estat actual a la 
Garrotxa, participació i perspectives». En aquesta sessió, 
coorganitzada  amb  l’Agrupació  Naturalista  i  Ecologista 
de la Garrotxa (ANEGx), David Garcia, de l’Institut Ca- 
talà d’Ornitologia (ICO), va exposar el SOCC (Seguiment 
de l’Hospici (Olot). 
 

Sessions, seminaris i jornades 
 

27 de febrer. X Seminari sobre el Patrimoni Natural de la 
Comarca de la Garrotxa. Sessió oberta en què tots els es- 
tudiosos i aficionats van presentar el resultat dels treballs 
acabats de realitzar o els que estaven duent a terme en 
l’àmbit de la Garrotxa. Va tenir lloc a la sala teatre Pere 
Serrat d’Olot. 

 

Publicacions 
Annals de la delegació de la Garrotxa, núm. 8. VIII Semi- 
nari sobre el Patrimoni Natural de la comarca de la Garrot- 
xa, del 23 de febrer de 2013. 

 
 
 

Delegació de la Serralada Litoral Central 
 

 
Del 8 de març al 9 d’abril. Seminari 2016 «Llum, foscor i 
éssers vius» de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró: 
8 de març. «Fotoquímica orgànica», a càrrec de Josep 
Font, Departament de Química, UAB. 
15 de març. «Llum i fotosíntesi, motors de la vida a la Ter- 
ra», a càrrec de Joaquim Azcón, Departament de Biologia 
Vegetal, UB. 
17 de març. «La llum i les comunitats bentòniques mari- 
nes», a càrrec de Mikel  Zabala, Dept. d’Ecologia, UB. 
19 de març. Taller. «El color ens porta la llum: fabriquem 
plaques solars», a càrrec de Laia Pallejà, Institut Català 
d’Investigació Química. 
31 de març. «Foscor: oportunitat o reclusió pels ratpe- 
nats?», a càrrec de Carles Flaquer, Museu de Ciències 
Naturals de Granollers. 

2 d’abril. Taller. «Comportament de la llum i el color», a 
càrrec de Josep M. Valls i Marta Segura, Centre de Re- 
cursos de Ciències Experimentals Pau Martí (Escola Pia 
de Catalunya). 
5 d’abril. «Efectes i causes de la contaminació lumínica», a 
càrrec de Manuel  Garcia Gil,  Departament d’Enginyeria 
de Projectes i de la Construcció, UPC. 
7 d’abril. «Ritmes d’activitat al mar profund: efecte sobre 
l’avaluació de les comunitats i noves tècniques d’estudi», 
a càrrec de Jacopo  Aguzzi, Institut de Ciències del Mar, 
CSIC. 
8 d’abril de 2016. «Éssers que il·luminen: la biolumines- 
cència», a càrrec de Begoña Vendrell, Institut de Cièn- 
cies del Mar, CSIC. 
9 d’abril. «La llum, els ulls i l’evolució», a càrrec de Lluís 
Serra, Departament de Genètica, UB. 

 

Tronades Cientificonaturalistes 
4 de maig. «Biogeografia de la Mediterrània, o com la histò- 
ria evolutiva afecta l’actual diversitat d’insectes aquàtics», 
per Cesc Múrria, del Departament d’Ecologia de la UB. 
1 de juny. Presentació el projecte de l’atles d’orquidies 
d’Osona «Les orquídies d’Osona i la recerca participati- 
va», a càrrec de Guillem Bagaria, Delegació d’Osona de 
la ICHN. 
5 d’octubre. «Els opistobranquis del Maresme», per Gui- 
llem Mas, del Grup de Recerca d’Opistobranquis de Ca- 
talunya 
2 de novembre. Presentació del llibre Les libèl·lules de 
Catalunya, a càrrec de Xavier Maynou  i Ricard Martín, 
membres d’Oxygastra. 
14 de desembre. «Les molses i les aigües de les fonts», 
amb Miquel Bes, que va presentar els resultats del Pro- 
Fonts, realitzat per voluntaris i encapçalat per la Delegació 
de la Serralada Litoral Central. 

 
 

Publicacions 
Revista L’Atzavara, volum 26 (2016) «El sòl, font de vida». 
 

Projectes 
Projecte Fonts, enfocat al mostreig del massís del Mont- 
seny i l’altiplà del Lluçanès, amb la col·laboració del Grup 
de Naturalistes d’Osona i el grup naturalista Lluçanès Viu. 
 
 
 
Grup de treball Societat Catalana de Fotò- 
grafs de Natura 

 
Exposició Formes i textures de la natura 
Del 6 de maig al 25 de setembre de 2016, al Museu de 
Ciències Naturals de Granollers. 
 

Exposició Focus on Birds 
Durant el setembre, es va mostrar al Delta Birding Festival. 
 

Sessions audiovisuals 
4 de febrer. «Els ecosistemes de Veneçuela. Dels Andes a 
l’Amazones», a càrrec de David G. Guillamón. Va viatjar 
virtualment pels diferents ambients d’aquest indret que té 
una de les biodiversitats més altes del planeta. 
7 d’abril. Inauguració de l’exposició Montphoto, 20 anys. 
A continuació, i arran de la inauguració de l’exposició, la 
conferència «Montphoto, entre l’art i la natura», a càrrec de 
Pedro Javier  Pascual. 
5 de maig. «La bellesa del microcosmos. La fotografia mi- 
croscòpica», sessió entorn de la fotomicrografia, a càrrec 
de Mercè Durfort, catedràtica de biologia cel·lular de la 
UB. 



 
17 de juny. «La ruta a l’origen de la vida. Un viatge de 
4.000 milions d’anys», a càrrec de Luis Gabriel Ahuma- 
da, que col·labora amb el centre d’Ecologia Aplicada de 
Santiago de Xile, i la fotògrafa Victoria Gràcia. La sessió 
va girar entorn de la troballa d’aquestes restes fòssils d’ac- 
tivitat biològica a roques de 3.500 milions d’anys a Xile i 
Argentina i del fet que això implica que la vida podria haver 
sorgit a la Terra en fa 3.800-4.000. 
5 d’octubre. «Ethosha, safari pel gran salar blanc», a càr- 
rec de Montse Garcia. 
30 de novembre. Presentació de l’exposició «Focus on 
birds», que s’exposà al claustre de l’IEC, fins al 23 de de- 
sembre de 2016. 
 
 

Grup de treball Oxygastra, Grup d'Estudi 
dels Odonats de Catalunya 
 
Edició de la publicació Les libèl·lules de Catalunya. 
 
Grup de treball Grup Orquidològic de 
Catalunya 

 
Constitució com grup de treball de la ICHN i posada en 
marxa de les primeres sortides de camp dels membres del 
grup. 
 

Butlletí núm. 1 Grup Orquidològic de Catalunya - Anys 
2011-2015. 

 
 
 

 

 
 
 

- Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’interès general. 
 
Enguany no s’ha atorgat el premi per a estudiants. 
 
- Informació sobre els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites. 
 
Els usuaris de les activitats descrites són principalment els socis de l’entitat que són 1031 persones a 31 de 
desembre del 2016. 
 
- Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones 
i homes durant l’any 
 
Les accions que realitza l’associació van orientades a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, 
sense cap discriminació. 
 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel: 

a) Els estats financers adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables, en base a principis comptables 
generalment acceptats. Aquests comptes s'han preparat d'acord amb les disposicions emanades del Pla general de 
comptabilitat (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 el Decret 125/2010, de 14 de setembre, de 
modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de setembre), amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de l’Associació. L’Associació ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats 
de dimensió reduïda. 
 
b) No hi hagut raons excepcionals que per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat les disposicions 
legals en matèria comptable. 
 
c) No hi ha informacions complementàries a incloure en aquesta memòria. 

 

2. Principis comptables: 

No existeixen raons excepcionals que justifiquin la manca d'aplicació d'algun dels principis comptables obligatoris. 
 

3. Comparació de la informació: 

No s'han produït modificacions estructurals importants que impedeixin la comparació entre els estats financers i la 
memòria a 31 de desembre de 2016 i els del 31 de desembre de 2015.  
 
 

 
 

 
 



  
 

 

4. Agrupació de partides: 

Inexistència d’agrupació de partides fora de les que ja estan previstes en els models oficials. 
 

5. Elements aplegats en diverses partides: 

Excepte els que separen el curt i el llarg termini, que ja estan previstos en els models oficials del balanç, no 
hi ha elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç. 

 
6. Canvis en criteris comptables: 

No hi hagut canvis en els criteris comptables de l’exercici 2016.  
 
7. Correcció d’errors: 

No hi hagut correcció d’errors en aquest exercici. 
 
 
3. Aplicació de resultats 
 
Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que el patronat ha acordat 
destinar a augmentar el saldo del compte de fons dotacionals i sobre la que ha acordat afectar al compliment 
de les disposicions legals aplicables d’acord amb l’esquema següent : 
 
 

Bases de repartiment Exercici 2016 (1) 
Excedent de l'exercici 17.846,33
 Total base de repartiment = Total distribució 17.846,33

Distribució a Exercici 2015 (1) 
Fons dotacionals  
Fons especials  
Romanent 17.846,33
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals 
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  
 Total distribució = Total base de repartiment 17.846,33

(1) Exercici a què es refereixen els comptes anuals. 
 
En el cas que s’hagi acordat destinar algun import a augmentar el saldo del fons especial, caldrà informar 
sobre els criteris aplicats, d’acord amb el títol de constitució del fons. 

4. Normes de registre i valoració 
 
S'hi han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 
1. Immobilitzat intangible 

Els béns compresos en l'immobilitzat intangible es valoren al preu d'adquisició. Se'n dedueixen les 
amortitzacions practicades, que s'estableixen sistemàticament d'acord amb la vida útil dels béns.  

2. Béns integrants del patrimoni cultural.  

No n’hi ha. 

3. Immobilitzat material. 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren al preu d'adquisició, que inclou, a més de 
l'import facturat pel venedor, totes les despeses addicionals que es produeixen fins a la posada dels béns 
en condicions de funcionament. Se'n dedueixen les amortitzacions practicades, que s'estableixen 
sistemàticament d'acord amb la vida útil dels béns. 

Capitalització d’interessos i diferències de canvi: no existeix capitalització d’interessos ni diferències de 
canvi relacionades amb aquestes partides de l’immobilitzat material. 

Comptabilització de costos d’ampliació, modernització i millores: els costos d’ampliació, modernització i 
millora es valoren al preu d’adquisició, se’ls dedueixen les amortitzacions practicades, les quals 
s’estableixen sistemàticament d’acord amb la vida útil dels béns. 



  
 

 

Determinació del cost dels treballs efectuats per l’entitat pel seu immobilitzat: no s’han realitzat treballs 
per l’entitat pel seu immobilitzat. 

No existeixen partides de l’immobilitzat material que figurin a l’actiu per una quantitat fixa. 

No s’han practicat actualitzacions de valor de l’immobilitzat material a l’empara de cap llei. 

4. Qualificació de terrenys i construccions. 

Els béns compresos es valoren al preu d'adquisició, que inclou, a més de totes aquelles instal·lacions i 
elements que tinguin caràcter de permanència, els honoraris facultatius del projecte i direcció d’obra. Se'n 
dedueixen les amortitzacions practicades, que s'estableixen sistemàticament d'acord amb la vida útil dels 
béns. La Institució no té terrenys ni construccions. 

5. Arrendaments 

Els contractes d’arrendament financer es comptabilitzen aplicant els principis continguts al Pla de 
comptabilitat de les Fundacions i Associacions. La Institució no en té. 

6. Permutes 

No n’hi ha 

7. Actius passius i financers 

Els actius financers es valoren pel preu de la transacció. Figuren en el balanç per l'import lliurat, existint 
només a curt termini. Els interessos dels mateixos es registren d'acord amb el principi comptable de 
meritament. Els deutes figuren en el balanç pel seu valor de reemborsament, distingint a curt i llarg 
termini en funció que el venciment sigui inferior o superior a dotze mesos respectivament. La diferència 
entre el valor de reemborsament i la quantitat rebuda s'imputa anualment a resultats d'acord amb un 
criteri financer. L’associació no ha realitzat cap inversió en entitats del grup, atès que no pertany a cap 
grup. 
 
 

8. Existències 

Les existències es valoren al preu de cost i de moment l’associació no en té. La Institució Catalana 
d’Història Natural ha editat el Butlletí d’informació Notícies números 123, 124, 125, 126, 127 i 128 que 
s’ha distribuït entre els socis. 

9. Impost sobre beneficis.  

L’impost corrent corresponent a l’exercici es reconeix com un passiu en la mesura en què estigui 
pendent de pagament. En cas contrari, si la quantitat ja pagada, corresponent a l’exercici present i als 
anteriors, excedeix de l’impost corrent per aquest exercici, l’excés es reconeix com un actiu. 

10. Ingressos i despeses 

Els ingressos i les despeses es reconeixen comptablement en funció de la seva data de meritació i no en 
base a la data de cobrament o pagament. 
 

11. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions d'explotació s'imputen íntegrament al resultat de l'exercici que es meriten. Les 
subvencions de capital s’imputen conforme es realitzen les despeses. 

12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 

No n’hi ha 



  
 

 

5. Immobilitzat material i intangible 
 
Anàlisi del moviment durant l'exercici de les partides de l'actiu immobilitzat del balanç, exclosos els béns del 
patrimoni cultural, i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions, amb indicació del 
saldo inicial, les entrades, les sortides i el saldo final. 
 

Immobilitzat intangible 
Saldo 
inicial Entrades Reversió Augments/disminuc. Sortides 

Amortit-
zacions 

Saldo 
final 

Aplicacions informàtiques 0,00 0,00

                

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Immobilitzat intangible 
Saldo 
inicial Entrades Reversió Augments/disminuc.

Sortides, 
baixes 

Amortitza-
cions 

Saldo 
final 

Utillatge 48,33 -34,41 13,92
Mobiliari 0,00 0,00
Equips informàtics 0,00 0,00 0,00

                

TOTAL 48,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -34,41 13,92
 
6. Inversions immobiliàries 
 
L’entitat no té cap inversió immobiliària. 
 
7. Béns del patrimoni cultural 
 
L’entitat no té bens del patrimoni cultural. 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
L’entitat no té cap arrendament ni operació de naturalesa similar. 
 
9. Actius financers 
 
1. El valor en llibres dels actius financers, d’acord amb la norma de registre i valoració novena són: 
 

                 Classes 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 

Crèdits, 
derivats i altres 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 
Crèdits, derivats i altres 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-
1 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1

Actius financers a cost 
amortitzat  
 

         37.984,10 45.366,35 37.984,10 45.366,35 

Actius financers mantinguts per 
a negociar 

              

Actius financers a cost               

Total           37.984,10 45.366,35 37.984,10 45.366,35 

 
Només hi ha una categoria d’actius financers en l’entitat, és la d’actius financers a cost amortitzat que 
comprèn els crèdits per operacions de les activitats, que són aquells actius financers que s’originen en la 
venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat, i crèdits per la resta d’operacions, 
que són aquells actius financers que tot i no tractant-se d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen 
origen en les activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia determinada o determinable. És a dir, 
inclou els crèdits diferents del tràfic de l’entitat, els valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els 
dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els dividends a 
cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials.  
 
2. No hem aplicat comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament originades pel risc 

de crèdit. No hi ha instruments financers derivats. 
 

3. Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat pel cost, que equival al valor raonable de 
la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles. 



  
 

 

 
4. Entitats del grup, multigrup i associades: l’associació forma part del Patronat de la Fundació per a 

l’Observatori de la Sostenibilitat de Catalunya. 
 
5. Usuaris i altres deutors: 
 

Saldo 
inicial Augments Disminucions 

Saldo 
final

Patrocinadors 5.000,00 11.783,02 -4.008,00 12.775,02

Altres deutors 1.468,80 641,00 -1.465,20 644,60

Personal 0 0
Actius per impost corrent i altres crèdits amb les 
Administracions Públiques 38.897,55 28.602,22 -42.935,29 24.564,48

TOTAL 45.366,35 41.026,24 -48.408,49 37.984,10
 
 
Altre tipus d’informació: 
No hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti els actius financers, com litigis, embargaments, 
etc. 
 
10. Passius financers 
 
 

                    
Classes 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total 

  

Deutes amb entitats de crèdit 

Derivats 

Deutes amb entitats de crèdit 

Derivats 

Categories 
Altres Altres 

  Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1

Passius 
financers a 
cost 
amortitzat 

           3.286,23 7.837,55 3.286,23 7.837,55 

Passius 
financers 
mantinguts 
per a 
negociar 

              

Total        3.286,23 7.837,55 3.286,23 7.837,55 

 
Només hi ha una categoria de passius financers en l’entitat, és la de passius financers a cost amortitzat que 
comprèn els dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i altres creditors) i que s’han 
originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’associació i dèbits per operacions no 
derivades de les activitats, que són aquells passius financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no 
tenen origen en les activitats de l’associació. Aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable 
que és el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. 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 la meritació en el compte de resultats utilitzant el 
mètode de l'interès efectiu. Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu 
valor nominal. 
 
Deutes amb venciment a l’any següent del tancament de l’exercici. La Institució a 31 de desembre de 2016 té 
els deutes següents: 
 

Deutes amb entitats de crèdit  
Proveïdors 2.101,68
Passius per impost corrent i altres deutes amb  l'Administració 
Pública 1.184,55
TOTAL 3.286,23

 
L’entitat no té préstecs pendents de pagament al tancament de l’exercici. 
 



  
 

 

11. Fons propis 
 

 
Saldo a 

31/12/2015 Altes Baixes
Saldo a 

31/12/2016 

Fons dotacionals 5.000,00 5.000,00 
Fons pendents de 
reemborsar 0,00   0,00 
TOTAL 5.000,00 5.000,00 

 
El fons dotacional de l’associació el forma una dotació dels excedents d’exercicis anteriors per indicació del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
No hi ha hagut desemborsaments pendents, ni aportacions no dineràries, ni aportacions rebudes per 
compensar pèrdues d’exercicis anteriors ni moviments corresponents a fons especials. 

 
12. Subvencions, donacions i llegats 
 
 Les subvencions, donacions i llegats vinculats directament amb les activitats de la fundació durant l’any 

2016 han estat: 

 Subvencions oficials a les activitats  ..................................................................... 24.679,05 

 Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts ............................................ 0,00 

 TOTAL ................................................................................................................... 24.679,05 

 

 L’any 2016 no ha estat concedida cap subvenció de capital. 

 

- Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo inicial i final, com 
també dels augments i les disminucions. 

Subvencions de capital 
   Saldo a 31/12/2015 Augments Disminucions Saldo a 31/12/2016 

Subv. capital  0,00  0,00  0,00   0,00 
Total   0,00  0,00  0,00   0,00 

 

- Informació sobre l'origen de les subvencions, donacions i els llegats 

 

 

 SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS 

 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ....................................................... 1.000,00 

 Generalitat de Catalunya ............................................................................ 22.279,05 

 Ajuntament d'Olot ......................................................................................... 1.400,00 

 TOTAL ........................................................................................................ 24.679,05 

 

No existeix cap subvenció de capital, totes les subvencions concedides han estat per a l’activitat pròpia, per 
tant, s’han imputat directament al compte de resultats. 

 

- Informació sobre el compliment i l’incompliment de les condicions associades a les subvencions, donacions i 
llegats. 

Les condicions associades a les subvencions han estat complides.  
 
- Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, donacions i llegats. 

Les subvencions rebudes que figuren a les partides corresponents del balanç de situació i compte de 
resultats, estan vinculades directament a l’activitat pròpia de l’associació. 
 



  
 

 

— Informació sobre l'origen de les subvencions, donacions i llegats, especificant si es reben del sector 
públic o del privat, i per a les primeres indicar l'ens que les concedeix, precisant, en tot cas, si n’és 
l'atorgant l'Administració estatal, autonòmica o local. 

 
El desglossament és el següent: 

Administració autonòmica:  

Generalitat de Catalunya 22.279,05 

Administració local i provincial: 2.400,00 

Diputació de Barcelona  

TOTAL 24.679,05 
 
13. Situació fiscal 
 
Informació sobre la part d'ingressos i resultats que s’ha d'incorporar com a base imposable a l’efecte de 
l'impost sobre societats.  
 
Els ingressos i el resultat corresponent a l’activitat pròpia de l’associació són exempts de l’Impost sobre 
Societats, i aquests són per valor de 105.788,55 euros els ingressos i el resultat de l’exercici és de17.846,33 
€. La Institució Catalana d’Història Natural no realitza explotacions econòmiques. 
 

Activitat pròpia de l’associació  17.846,33 
- Ingressos 105.788,55 
- Despeses 87.942,22 
Activitat no exempta de l’Impost de Societats  0,00 
- Ingressos financers 0,00 
- Despeses 0,00 
Resultat de l’exercici  17.846,33 

 
Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’exercici 
 

 Augments Disminucions 
Resultat comptable de l’exercici   17.846,33 
Diferències permanents 
- Resultats exempts 87.942,22 105.788,55 -17.846,33 
-Altres diferències    
Diferències temporals 
- Amb origen a l’exercici 
- Amb origen en altres exercicis 
Compensació de bases imp. negatives 
Base imposable (resultat fiscal) 
Activitat no exempta de l’Impost de Societats 

 
No hi ha la possibilitat de recuperació fiscal de crèdits per bases imposables negatives, ni l’aplicació 
d’incentius fiscals, ni provisions derivades de l’impost sobre beneficis, ni contingències de caràcter fiscal. No 
hi ha cap circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal. 
 
Altres tributs: no n’hi ha. 
 
14. Ingressos i despeses  
 
1. Les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern es troben recollides en l’apartat 2.b del 
compte de pèrdues i guanys amb el títol Despeses per col·laboracions i per l’exercici del càrrec de patró i 
enguany han estat de 0,00 euros. 
 
2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, «Ajuts concedits i altres despeses», amb indicació 
dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats. 

 Enguany no ha estat atorgat el premi per a estudiants de la ICHN. 

Desglossament de la partida 5 del compte de resultats «Aprovisionaments»: 

Les existències es valoren al preu de cost i de moment l’associació no en té. La Institució Catalana 
d’Història Natural ha editat el Butlletí d’informació Notícies números 123, 124, 125, 126, 127 i 128 que 
s’ha distribuït entre els socis. També hem publicat el Butlletí de la ICHN número 80, els Annals de la 



  
 

 

Delegació de la Garrotxa, Orquídies del Ripollès, Les Libèl·lules de Catalunya i la Flora Vascular del 
Delta del Llobregat. 

Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, «Despeses de personal», amb distinció entre 
aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials. 

No hi ha hagut càrregues socials durant l’any 2016: 

 Seguretat social a càrrec de l’empresa ....................................................... 0,00 

 Altres despeses socials .............................................................................. 0,00 

 Aportacions per a pensions ........................................................................ 0,00 

 TOTAL ........................................................................................................ 0,00 

 

Desglossament de la partida 8 del compte de resultats, «Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions 
per operacions de les activitats», amb distinció entre variació de provisions d’existències, variació de 
provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i variació de provisions per a altres operacions 
de les activitats. 

 No hi ha hagut cap moviment enguany. 

3. L’import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis. 

 No hi ha hagut cap moviment enguany. 

4. Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida «Altres resultats» 

 No hi ha hagut cap moviment enguany. 

5. Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les 
activitats a les quals es destinen i, si s’escau, les condicions a què estan subjectes. 

L’any 2016 hi ha hagut l’aportació d'un particular per import de 4.008,00 euros per a dur a terme el 
llibre Les libèl·lules de Catalunya. 

Les condicions a què estan subjectes és que es destinin als projectes als quals són concedits. 

Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades. 
  L’entitat no ha realitzat cap transacció amb entitats del grup. 
 
Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de compres, vendes i serveis 
rebuts i prestats. 
  L’associació no ha fet cap pagament en moneda estrangera, sempre a utilitzat l’euro. 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats fundacionals 
 

1. Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional i sobre aquells que estan 
vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies, amb detall dels elements més 
significatius.  

Els béns que formen part de la dotació fundacional són el traspàs d’excedents d’exercicis anteriors 
per valor de 5.000,00 euros. 

En l’exercici 2016 no hi hagut alienació de béns i drets de l’entitat. 

2. Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment 
establert.  

Els ingressos de l'exercici han estat de 105.788,55 €, i el 70% d'aquest import és 74.051,98 €. Les 
despeses realitzades durant l'any 2016 han estat de 87.942,22 €, import superior al 70% dels ingressos, 
per tant s'ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment establert. 

Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el compliment 
de les finalitats.  

Pel que fa als ingressos i despeses es detallen a continuació en funció del projecte al qual són destinats 
i afectats: 
 
 
 



  
 

 

INGRESSOS 2016

Generals 82.211,96
Delegacions 13.168,59
Projectes 10.408,00
TOTAL € 105.788,55

DESPESES 2016

Generals 57.088,14
Delegacions 9.829,09
Projectes 21.024,99
TOTAL € 87.942,22

 
16. Operacions amb parts vinculades 
 

1. No hi ha hagut operacions amb parts vinculades dels següents tipus: vendes i compres d’actius 
corrents i no corrents, prestació i recepció de serveis, contractes d’arrendament financer, 
transferències de recerca i desenvolupament, acords sobre llicències, acords de finançament, 
interessos, dividends, garanties, avals, indemnitzacions, aportacions a plans de pensions i 
assegurances de vida, compromisos per opcions de compra, acord de repartiment de costos, de 
gestió de tresoreria o de condonació de deutes. 

2. Import dels sous, dietes i remuneracions del càrrec de patró: aquest any no hi hagut pagaments per 
desplaçaments d’assistència a reunions i no hi ha hagut bestretes ni crèdits concedits als membres 
de l’òrgan de govern. 

 
17. Altra informació 
 
1.El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i desglossat per 
sexes. 

L’entitat no té personal contractat. 

2.Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista legalment per a la seva 
inscripció en el Registre de Fundacions 

El Consell Directiu de la Institució Catalana d’Història Natural és format des del 2 de juliol del 2015 per: 
Joan Pino i Vilalta, president 
Pere Luque i Pino, vicepresident 
Eulàlia Comas i Lamarca, secretària 
Roser Campeny i Valls, tresorera 
Òscar Alomar i Kurtz, vocal 
Jaume Ayguadé i Ayguadé, vocal 
Ferran Climent i Costa, vocal 
Xavier Escuté i Gasulla, vocal 
Juli Pujadé i Vilar, vocal 
Delfí Sanuy i Castells, vocal 
Ferran Sayol Altarriba, vocal 

 
3. Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència econòmica) per a les 

quals s’ha tramitat una autorització del Protectorat i estat de compliment de les resolucions corresponents. 

No s’ha sol·licitat cap autorització al Protectorat durant l’any 2016 per cap actuació. 
 

4. Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a aquestes 
operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal assenyalar les limitacions 
de disponibilitat existents. 

No n’hi ha. 

5. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament que no afectin els 
comptes anuals en la data de tancament, el coneixement dels quals, però, sigui útil per a l’usuari dels estats 
financers. 

 No n’hi ha. 

6. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que 
afectin l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. 



  
 

 

No n’hi ha. 

7. Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels 
preceptes legals. 

 No n’hi ha. 

 

18. Informació segmentada 

Distribució dels ingressos i despeses per categories d’activitats. 

 

Activitat 1          
Generals i 
activitats de 
l'Associació 

Activitat 2       
Delegacions 

Activitat 3      
Projectes TOTAL 

INGRESSOS         

Quotes d'usuaris i afilats 30.943,00     30.943,00

Ingressos per serveis diversos 1.266,82 5.583,58 2.000,00 8.850,40

Ingressos de patrocinadors 17.849,63   3.400,00 21.249,63

Subvencions oficials 22.279,05 1.400,00 1.000,00 24.679,05

Donacions     4.008,00 4.008,00

Subvencions traspassades exercici       0,00

Reintegrament de subvencions       0,00

Altres ingressos 9.873,46 6.185,01   16.058,47

Ingressos financers       0,00

Ingressos de l'activitat econòmica       0,00
Ingressos extraordinaris       0,00
TOTAL 82.211,96 13.168,59 10.408,00 105.788,55

          
          
DESPESES D´ACTIVITAT         

Publicacions 9.784,36 1.326,35 16.893,91 28.004,62
Ajuts monetaris       0,00
Sous i salaris       0,00
Seguretat social       0,00
Dotacions per a amort. immobilitzat  34,41     34,41
Altres despeses d'explotació 47.269,37 8.502,74 4.131,08 59.903,19
Despeses financeres       0,00
Impost de societats       0,00
TOTAL 57.088,14 9.829,09 21.024,99 87.942,22

        

          

TOTAL INGRESSOS MENYS DESPESES 25.123,82 3.339,50 -10.616,99 17.846,33
 


