
Exercici 2017 - INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT 4,5 0,00 13,92

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

0,00 13,92

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 126.119,32 106.434,60

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
29.833,75 37.984,10

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

644,60 644,60

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

444 3. Patrocinadors
9

5.428,72 12.775,02

445 446 449 (490) 4 Altres deutors
9

1 834 06

Balanç simplificat

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors 1.834,06

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
21.926,37 24.564,48

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 96.285,57 68.450,50

TOTAL ACTIU (A+B) 126.119,32 106.448,52

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET 121.284,55 103.162,29

A-1) Fons propis 121.284,55 103.162,29

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 98.162,29 80.315,96

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

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

18.122,26 17.846,33

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 4.834,77 3.286,23

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

4.834,77 3.286,23

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

3.792,27 2.101,68

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
1.042,50 1.184,55

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 126.119,32 106.448,52



NÚM. DELS 
COMPTES

NOTES DE LA 
MEMÒRIA

EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats 14,15,18 81.276,10 89.730,08

700, 705, (706), (708), 
(709) a) Vendes i prestacions de serveis 14,15,18 7.513,54 8.850,40

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 14,15,18 30.183,00 30.943,00

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 14,15,18 0,00 4.008,00

724, 727, 728, (658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos 12,14,15,18 43.579,56 45.928,68

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 -12.875,76 -28.004,62

6. Altres ingressos de les activitats 14,15,18 13.317,26 16.058,47

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14,15,18 13.317,26 16.058,47

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació 14,15,18 -63.581,42 -59.903,19

a) Serveis exteriors 14,15,18 -63.541,23 -60.317,17

(620) a1) Recerca i desenvolupament

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

(622) a3) Reparacions i conservació

(623) a4) Serveis professionals independents 14,15,18 -22.905,45 -23.422,85

(624) a5) Transports 14,15,18 -7,31

(625) a6) Primes d'assegurances 14,15,18 -1.171,78 -1.120,84

(626) a7) Serveis bancaris 14,15,18 -485,53 -436,72

Compte de resultats simplificat
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(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 14,15,18 -3.767,73 -2.970,84

(628) a9) Subministraments

(629) a10) Altres serveis 14,15,18 -35.203,43 -32.258,53

(631), (634), 636, 639 b) Tributs 14,15,18 -40,19 413,98
(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 -13,92 -34,41

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) 18.122,26 17.846,33

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) 18.122,26 17.846,33

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

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 18.122,26 17.846,33
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 60517,09 19798,87 85315,96

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 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
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 5000,00 0,00 80315,96 0,00 17846,33 0,00 0,00 103162,29

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 80315,96 0,00 17846,33 0,00 0,00 103162,29

I. Excedent de l'exercici 18122,26 18122,26
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 17846,33 -17846,33 0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N 5000,00 0,00 98162,29 0,00 18122,26 0,00 0,00 121284,55
J-DE20919

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

EXERCICI 2017 
 
1. Activitat de l’entitat 
 
Les activitats realitzades durant l’any 2017 han estat: 
 
1. Activitats 
 
Assemblea general de socis de la ICHN 
Dilluns 10 de juliol. Renovació dels càrrecs directius i nomenament de Rafael Balada com a Soci d’Honor de 
la Institució. 
Cursos naturalistes 
1 i 2 d’abril: «Introducció als briòfits: mostreig i identificació», impartit a Olot (Garrotxa) per Miquel Jover, 
botànic del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (UdG). El primer dia es van oferir 
sessions d’introducció als briòfits (caracterització macroscòpica, ecologia, com recollir-ne mostres...) i a 
l’elaboració de preparacions de les mostres i observació de les estructures més representatives (tiges, fulles, 
propàguls, etc.), i l’endemà es van recollir mostres al camp i es van determinar amb la clau de la Guia de 
briòfits dels PPCC. 
13 i 14 de maig: «Flora i vegetació de la plana de Lleida i serres prepirinenques», impartit per Alejandro 
Juárez i Xavier Solé, de la Universitat de Lleida (UdL). Curs pràctic per a descobrir la flora i vegetació de la 
timoneda d’Alfés, Utxesa, els Erms d’Aitona, Montmeneu, el port d’Àger, el Coll d’Ares i el Congost de Mu. 
20 i 21 de maig: «Geologia i dinosaures», a càrrec de Roberto Espínola, geòleg i ambientòleg, i de Josep 
Peralba, geòleg i president d’Amics dels Dinosaures de l’Alt Urgell. Va comprendre una sessió teòrica sobre 
la geologia del sector de Coll de Nargó i la seva formació en el context dels Pirineus, i quatre itineraris 
geològics per la zona. 
10 i 11 de juny: «Serps, llangardaixos i sargantanes», impartit al Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta) per 
Diego Martínez Martínez, tècnic de fauna de Forestal Catalana. El primer dia es va oferir una sessió teòrica 
sobre els rèptils i una sortida de camp a la foia d’Ulldecona; i l’endemà, la sessió teòrica es va centrar en la 
biologia, etologia i reconeixement de les espècies de serp, i es va fer una sortida de camp a la serra del 
Montsià. 
17 i 18 de juny: «Rastres, restes i senyals de la fauna», a càrrec del biòleg i divulgador ambiental Alfons 
Raspall. El curs, amb punt de trobada al Centre d’Informació Ambiental de Toirigo, Vall de Boí (l’Alta 
Ribagorça), va ésser eminentment pràctic. Entre altres activitats, es van identificar restes (cranis, dentició i 
pèls), es van preparar paranys de petjades, i es van conèixer les tècniques de recollida de mostres. 
 
2. Jornades 
24 de maig: jornada «Els Reptes d’una Nova Governança del Patrimoni Natural a Catalunya». Va ésser 
organitzada pel col·lectiu PatNatCat (Patrimoni Natural de Catalunya) i la Institució Catalana d’Història 
Natural. Tingué lloc a l’IEC. 
15 de maig: Simposi sobre l’Ecologia del Tritó Pirinenc (Calotriton asper): Coneixements, Conservació i 
Reptes Futurs. Persones involucrades i interessades en el tritó pirinenc, així com altres grups que treballen 
als Pirineus, es van reunir per aportar dades interesants per al coneixement de l’hàbitat que ocupa l’espècie 
i per a la seva conservació. Va ésser coorganitzat amb la UdL i el Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 
Evolutive. 
Altres activitats 
11 de maig: xerrada «La Institució Catalana d’Història Natural o l’exercici del naturalisme en ple segle XXI», 
a càrrec del president de la ICHN, Joan Pino. Es va organitzar conjuntament amb la Delegació de l’IEC a 
Castelló i amb l’associació Ateneu de Natura, i va tenir lloc a la sala d’actes de la Llotja del Cànem (Castelló 
de la Plana). 
3 de juny: sortida «Biodiversitat i ciutat», guiada per Joan Bernat Martín i Octavi Borruel, del Programa de 
Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona, i Sergi Garcia, de l’associació Galanthus. Es va visitar el viver 
municipal de plantes Tres Pins de Barcelona per conèixer de prop exemples d’actuacions en favor de la 
biodiversitat en jardins i zones verdes urbanes, amb amfibis, ratpenats, insectes, orquídies, algues... 
 
3. Col·laboracions 
9 de maig: taula rodona i debat «La visió ecologista sobre el futur de Catalunya, organitzada pel Centre 
d’Ecologia i Projectes Alternatius. 
30 de maig - 2 de juny: congrés EFUF 2017: «Les vores del bosc urbà. Franges, marges i espais de 
transició». Va ésser organitzat pel Fòrum Europeu sobre Boscos Urbans, el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i es va celebrar en diversos indrets de la ciutat de 
Barcelona, entre els quals la seu de l’IEC. 
Olimpíada de Biologia de Catalunya. 
 



 

Publicacions 
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 129 (gener - febrer 2017); 
núm. 130 (març - abril 2017); núm. 131 (maig - juny 2017); núm. 132 (juliol - agost 2017); núm. 133 (setembre 
- octubre 2017), i núm. 134 (novembre - desembre 2017). 
Flora vascular del delta del Llobregat. Treballs de la ICHN, núm. 18. 
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 81 
 
Delegació del Bages 
Es van realitzar les sortides naturalistes següents, guiades per Jordi Badia i Florenci Vallès, biòlegs, i Oriol 
Oms, geòleg: 
14 de gener: Cap de Creus (Alt Empordà). 
18 de febrer: Serra de l’Obac (Vallès Occidental i Bages). 
18 de març: Serra Gran del Montsant (Priorat). 
22 d’abril: Coves del Toll, fageda de l’Espinoi i Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià (Moianès). 
20 de maig: Entre Capafonts i el Bosquet pels barrancs dels Motllats (Alt Camp i Baix Camp). 
17 i 18 de juny: Departament occità de l’Arieja (gruta de Niaux, Montsegur i Lo Mas d’Asilh). 
8 de juliol: De Vallter 2000 a Nyer per la reserva natural (Ripollès i Conflent). 
7 d’octubre de 2017, de 7.15 a 20 h. Travessa del Montsec d’Ares (Noguera i Pallars Jussà), de Moror a 
Àger. 
4 de novembre de 2017, de 7.15 a 20 h. Les Salines i la Vajol (Alt Empordà), de la Vajol a la Vajol. 
Del 15 de juny a l’1 de juliol: Exposició fotogràfica «Paisatges», de Joan Martínez, a la modernista Casa 
Lluvià de Manresa. 
Així mateix, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, el 19 de març es va fer una caminada des de Sant Joan de 
Vilatorrada a les Torres de Bages per la vora del torrent Fondo, coorganitzada amb l’Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada. 
 
Delegació d’Osona - Grup de Naturalistes d’Osona (GNO) 
Sortides naturalistes guiades 
Conjuntament amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis del Museu del Ter, es van organitzar aquestes 
sortides: 
1 d’abril: «Els peixos de riu». Es va fer una pesca científica per descobrir els peixos del riu Gurri, en quin 
estat es troben i les mesures que es poden prendre per ajudar-los. 
6 de maig de 2017, de 10 a 20 h. «Bioblitz Osona». Durant 24 hores, una vintena d’especialistes de flora i 
fauna van identificar, amb l’ajut d’uns vuitanta voluntaris, els organismes presents a l’espai natural del Torrent 
i pantà de Garet, a la finca de La Font de Lluçà (Lluçanès), una zona humida d’elevat interès per la seva 
biodiversitat i que es troba en molt bon estat de conservació. 
22 d’abril: xerrada «Les orquídies d’Osona», a càrrec de Pere Espinet, membre del Grup de Naturalistes 
d’Osona (GNO).  
13 de maig: xerrada «Les orquídies d’Osona», a càrrec del membre del GNO de Pere Espinet. El ponent va 
exposar la feina feta pel GNO en el projecte Atles d’orquídies d’Osona. Es va dur a terme al Museu de l’Art 
de la Pell (Vic). 
18 de maig: Visita a la col·lecció de ciències naturals del Museu del Ter (Manlleu). Amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus, es va visitar la col·lecció de Ciències Naturals del Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis - Museu del Ter, integrada per fòssils, minerals, plantes i animals dissecats. 
20 de maig: Dia Mundial del Peix Viatger. Es va impartir un taller per descobrir perquè migren els peixos i es 
va fer un recorregut per la Riera Major a l’àrea de Sant Sadurní d’Osormort, a fi de conèixer els problemes 
amb què hi topen els peixos i de mostrejar els que hi estaven fent migracions. 
2 i 3 de juny: «Les orquídies». A fi d’aprendre a determinar els tàxons més difícils d’orquídia i la metodologia 
que s’aplica en el projecte Atles d’orquídies d’Osona del GNO, el dia 2 es va oferir una xerrada introductòria 
al Museu del Ter (Manlleu) i l’endemà es va fer la sortida per a cercar i fotografiar exemplars. 
4 de juny: jornada per a difondre el món de les papallones i diferents institucions de Catalunya que hi 
treballen. Es va organitzar conjuntament amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers per donar a 
conèixer sobretot la feina dels voluntaris del projecte de seguiment de les poblacions de papallones diürnes: 
el Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya (CBMS). Es va fer un itinerari guiat per la Plana de Vic a fi 
d’observar i identificar les espècies de papallona que s’anaven trobant al llarg del recorregut.  
18 de juny: «La vegetació». Es va fer un recorregut pels voltants de Santa Maria de Besora, amb diferents 
tipologies de boscos per aprendre a identificar les espècies d’arbres i arbustos més característiques de la 
muntanya mitjana. 
25 de juny: «Les libèl·lules i altres invertebrats aquàtics». Sortida al meandre de l’illa de les Gambires i el 
Gallifa (riu Ter a les Masies de Voltregà) per a identificar grups d’invertebrats aquàtics, sobretot libèl·lules. Es 
van estudiar, entre altres aspectes, el seu cicle biològic, els ambients on viuen, com s’alimenten, quines 
famílies i quines espècies hi ha a Osona, i el seu valor com a indicadors biològics de l’estat dels rius. 
22 de juliol: «Les papallones». Visita pels entorns de Folgueroles, àrea de gran diversitat, d’espècies de 
papallona diürna per conèixer-ne les principals famílies i els cicles vitals. 
22 de setembre. «Nit dels ratpenats». 
30 de setembre, de la mà del Grup d’Anellament Calldetenes-Osona, sessió matinal d’Anellament científic 
d’ocells. 



 

8 d’octubre, Dia Mundial dels Ocells al Parc del Castell de Montesquiu. 
21 d’octubre, sortida matinal de geologia i fòssils. 
11 de novembre, sortida matinal de Bolets. 
 
Altres activitats 
24 de març: presentació de la Guia de rapinyaires de Catalunya, a càrrec dels seus autors, Àlex Ollé i Fran 
Trabalon. El llibre conté informació sobre la nidificació, l’alimentació, la migració i els moviments dels 
rapinyaires de Catalunya. 
28 de maig, sortida de descoberta d’orquídies a l’Espai Natural Guilleries-Savassona. Es va realitzar amb 
motiu del Dia Europeu dels Parcs a l’Espai Natural Guilleries-Savassona, a fi de conèixer algunes de les 
trenta-tres espècies d’orquídies que s’hi troben i la metodologia que s’aplica en el projecte Atles d’orquídies 
d’Osona. 
Projectes 
Ocells nidificants escassos 
Gat fer 
Atles d’orquídies d’Osona 
Fonts 
 
Delegació de la Garrotxa 
Les activitats, que en general van tenir lloc al Centre Cultural els Catòlics (Olot), van ésser les següents: 
Tertúlies Naturalístiques 
Les Tertúlies Naturalístiques són un punt de trobada per a tothom interessat en el patrimoni natural de la 
Garrotxa. Les sessions d’aquest curs van ésser aquestes: 
12 de gener, 43a Tertúlia Naturalística: «Animals vertebrats: el top 10 garrotxí. Quins són els més 
interessants de la Garrotxa?». 
9 de febrer, 44a Tertúlia Naturalística: «Els hàbitats de la Garrotxa. Són naturals? Són interessants?». 
9 de març, 45a Tertúlia Naturalística: «A veure qui neix primer! La fenologia de les plantes i els animals». 
13 d’abril, 46a Tertúlia Naturalística: «Els boscos madurs de la Garrotxa. Tenen futur?». 
11 de maig, 47a Tertúlia Naturalística «Els ocells a Catalunya».  
8 de juny, 48a Tertúlia Naturalística: «Per a què serveixen les ortigues i els escarabats?». 
13 de juliol de 2017, 49a Tertúlia Naturalística «Existeixen les espècies? Què ens empeny a classificar el 
món viu?» 
16 de novembre, 50a Tertúlia Naturalística «Les últimes invasions. Són un perill per a la biodiversitat?» 
14 de desembre «Les 10 urgències. El coneixement del patrimoni natural a la Garrotxa» 
Viatges naturalistes pel món 
Cicle de xerrades en què socis i sòcies de la Delegació expliquen i il·lustren amb fotografies les seves 
experiències en diferents indrets del món per donar-ne a conèixer la flora, la fauna, la geologia o el paisatge.  
31 de març de 2017. Califòrnia, a càrrec de Xavier Oliver. 
26 de maig de 2017. Viatge naturalista a Taiwan, a càrrec de Fran Trabalon. 
 
Sortides de camp per a descobrir les molses i hepàtiques de la Garrotxa 
Es van fer dues sortides, a càrrec de Miquel Jover, botànic del Departament de Ciències Ambientals de la 
UdG:  
22 d’abril: «Briòfits de la Garrotxa mediterrània» 
6 de maig: «Briòfits de la Garrotxa humida» 
 
Altres activitats 
27 de gener: xerrada «Temps, clima i muntanya», amb Pere Esteban, tècnic del Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC). Primer es va presentar MeteoMuntanya, producte creat pel SMC i la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya per ajudar a planificar les sortides a la muntanya. I després es van exposar 
algunes dades sobre l’efecte del canvi climàtic als Pirineus. 
18 de febrer: XI Seminari sobre Patrimoni Natural de la Comarca de la Garrotxa. Es van presentar més d’una 
desena de treballs sobre la flora, la vegetació, la fauna i la gestió en espais naturals en l’àmbit de la Garrotxa 
i zones properes, amb comunicacions com «Comunitats de col·lèmbols edàfics en boscos del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa» i «Resultats dels 25 anys de seguiment del cranc de riu autòcton a la 
comarca de la Garrotxa». 
25 de març: sortida de camp per a conèixer els amfibis de la Garrotxa, amb l’herpetòleg Xavier Béjar. Es va 
organitzar conjuntament amb l’ANEGx. 
7 i 21 d’abril: taller «Reconeixement d’aranyes a partir de fotografies: es poden conèixer les aranyes a través 
d’una imatge?», impartit pel biòleg Rafael Carbonell. 
13 i 14 de maig: cicle Rapinyaires de la Garrotxa, rapinyaires de Catalunya, coorganitzat amb l’Agrupació 
Naturalista i Ecologista de la Garrotxa i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tortellà. El primer dia, a la 
sala de plens de l’Ajuntament de Tortellà, es va oferir una xerrada sobre rapinyaires amb motiu de l’aparició 
de la Guia de rapinyaires de Catalunya. Va ésser a càrrec de Fran Trabalon, coautor del llibre, que recull tot 
el coneixement actual sobre la nidificació, l’alimentació, la migració, la identificació i els moviments dels 
rapinyaires de Catalunya. L’endemà Trabalon va dirigir una sortida matinal al pla de Tapioles per observar 
aus en general i rapinyaires en particular. 



 

19-21 de maig: cicle Orquídies, prats i pastures, coorganitzat amb Can Trona Centre de Cultura i Natura de la 
Vall d’en Bas i amb el Centre per a la Sostenibilitat Territorial. El primer dia Xavier Oliver va inaugurar 
l’exposició «Les orquídies de la Vall d’Hostoles», a Can Trona (la Vall d’en Bas). L’endemà, també a Can 
Trona, Andreu Salvat (Aprèn, Serveis Ambientals) va impartir la xerrada «Orquídies, prats i pastures». I la 
darrera activitat va consistir en una sortida d’observació d’orquídies guiada per Xavier Béjar. 
 
Presentació de la Guia de camp dels ocells a Catalunya, de Carlos Álvarez-Cros i Fran Trabalon. Il·lustrada 
amb fotografies, que recull les 336 espècies d’ocells presents a Catalunya.  
Participació en la Xarxa Transfronterera FloraCat. 
 
Publicacions 
Annals de la delegació de la Garrotxa, núm. 8 (Seminari sobre el patrimoni natural de la Garrotxa, 2016). 
 
Delegació de la Serralada Litoral Central 
Tronades cientificonaturalistes 
Les «Tronades» són xerrades mensuals coorganitzades amb l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró 
i celebrades a la seva seu, en què un expert ofereix una conferència i després s’obre un col·loqui amb els 
assistents. Les sessions d’aquest curs van ésser les següents:  
 
28 de febrer «Conservación y especies invasoras: ¿son realmente incompatibles? Abordando la ecología 
desde una perspectiva integradora», amb Yolanda Melero, del CREAF).  
5 de juliol. «Navegants, illes i tsunamis: els darrers 1.000 anys d’història a la Polinèsia i l’illa de Pasqua», a 
càrrec d’Olga Margalef. 
4 d’octubre. «Deu anys de seguiment al Maresme: què ens diuen 30.000 papallones?», a càrrec de Jordi 
Corbera. 
8 de novembre. «Reserves marines, la seva gestió i les noves tècniques de seguiment de peixos», a càrrec 
d’Eneko Aspillaga, investigador del departament d’Ecologia de la UB. 
Sortides de camp 
7 d’octubre, a les 10 h, sortida dins del Projecte Fonts, guiada per Jordi Corbera i Marcos Fernández.  
8 d’octubre, a les 10 h, a Can Boet (Mataró), taller familiar per ensenyar com funciona La vida a la bassa de 
Can Boet, a càrrec de Francesc Sabater i Aida Viza. 
 
33ena Exposició de Bolets 
4 de novembre, recol·lecció anual de bolets per mostrar a la 33ena exposició, que s’obrirà al públic a 
l’Ajuntament de Mataró, que col·labora en l’exposició. 
 
Seminari «Sexe, desenvolupament i evolució» 
Seminari organitzat conjuntament amb la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, que girar entorn del 
sexe com un dels principals components de l’evolució de les espècies. Les sessions, generalment impartides 
a la sala d’actes de Can Palauet (Mataró), van ésser les següents: 
7 de març: conferència «Devora-mascles i transvestits: la vida sexual secreta de les aranyes», 
pronunciada per Miquel Arnedo (Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la 
UB). 
9 de març: conferència «Com es determina el sexe? Factors genètics i ambientals», de Francesc Piferrer 
(Institut de Ciències del Mar). 
11 de març: taller «Biometria de l’atracció», impartit a Can Boet - Centre de Patrimoni Arqueològic i Natural 
(Mataró) per Aida Viza i Francesc Sabater, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències 
Ambientals de la UB. 
14 de març: conferència «Per què serveix el sexe?», per David Bueno (Departament de Genètica, 
Microbiologia i Estadística de la UB). 
16 de març: conferència «De l’ou a l’adult: gens, desenvolupament i evolució», a càrrec de Florenci Serras 
(Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB). 
21 de març: conferència «Selecció sexual: perquè els mascles lluiten i les femelles trien?», a càrrec de 
Ferran Sayol i Mariona Ferrandiz, del CREAF. 
23 de març: conferència «Sobreviure malgrat les dificultats: els amfibis i la perpetuació de l’espècie», 
pronunciada per Gustavo Llorente (Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la 
UB). 
25 de març: sortida de camp «Sexe i reproducció a la natura», a càrrec de Marcos Fernández Martínez i 
Jordi Corbera, de la Delegació de la Serralada Litoral Central. El punt de trobada va ésser a La Batllòria. 
28 de març: conferència «Hipervariabilitat reproductiva en plantes: entre les escales d’Odessa i el principi 
de Sant Mateu», de Josep M. Espelta (CREAF). 
30 de març: conferència «El sexe en la nostra espècie: Vive la différence!», de Mireia Esparza 
(Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB). 
 
Altres activitats 
30 de maig, presentació del 27è volum de la revista L’Atzavara. El número, titulat «Llum, foscor i éssers 
vius», va ésser coeditat amb la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i recull les ponències del 



 

seminari homònim celebrat entre el març i l’abril del 2016. Després de la presentació, Jordi Corbera, membre 
de la Delegació de la Serralada Litoral de la ICHN, va pronunciar la conferència «La vida que brolla de la 
foscor: les fumaroles hidrotermals submarines». Es va dur a terme a la sala d’actes de Can Palauet (Mataró). 
 
Grup de treball Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (SCFN) 
Exposicions 
L’exposició «Formes i textures de la natura» «Montphoto, 20 anys» i «Focus on birds» 
Exposades a l’IEC, Manresa, Reus i Sabadell 
 
Sessions audiovisuals 
1 de febrer: «Fotografia artística de paisatge. Progressió en proximitat», del biòleg i membre de la SCFN 
Juan Santos. Es va il·lustrar amb fotografies agrupades en blocs (Tardor íntima, Destacant el roig, Escala de 
grisos, La màgia del bosc, etc.). 
30 de març: «Fotografiar la natura... serveix de res?», a càrrec de l’experimentat fotògraf Fernando Puche, 
que va analitzar el paper de la fotografia de natura dins l’àmbit artístic i en la societat. La sessió es va 
coorganitzar amb Montphoto i va tenir lloc a la sala Pere i Joan Coromines de l’IEC. 
3 de maig: «Les estacions del Serengeti», amb l’expert en la biodiversitat africana Xavier Surinyach. 
20 de juny: «Aula, selva i mar. Homenatge pòstum al doctor Joaquim Veà i Baró». El psicòleg, primatòleg i 
fotògraf Joaquim Veà i Baró va ésser recordat pels seus companys Teresa Anguera, Rosa Maria López, 
Ricard Marco, Albert Masó i Carles-Enric Riba. 
2 d’octubre: «Reptes en fotografiar amfibis i rèptils a Llatinoamèrica», a càrrec de Cèsar Barrio-Amorós. 
28 de novembre. «Hornstransdir. Rere les petjades de la guineu àrtica», a càrrec de Marta Bretó i Tato 
Rosés. 
 
Col·laboracions 
Del 30 de setembre al 2 d’octubre: 20è MontPhoto FEST. Es va col·laborar en el Festival Internacional de 
Fotografia de Natura, celebrat en diferents espais de Lloret de Mar. El programa va incloure un gran nombre 
d’activitats, entre les quals conferències, tallers i la I Jornada de Cinema Mediambiental. 
 
 
Oxygastra, Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya 
El llibre d’Oxygastra Les libèl·lules de Catalunya, publicat per Brau edicions el juny de 2016, és la primera 
obra que recull exhaustivament la informació sobre els odonats de Catalunya. Es van organitzar diverses 
sessions de presentació del llibre, com exemple a Barcelona (llibreria Oryx), Vic (Sala Segimon Serrallonga 
de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) i Amposta (Museu de les Terres de l’Ebre), els 
dies 9, 15 i 18 de novembre, respectivament. 
Grup Orquidològic de Catalunya (GOC) 
Jornades orquidològiques 
Es van fer sortides de prospecció d’orquídies a  
30 d’abril: Sant Martí Sacalm (La Selva), guiada per Josep Barnés (GOC);  
7 de maig: a la Mola de Colldejou (Mont-roig del Camp), coorganitzada amb els Amics de les Flors de la 
Torre de Fontaubella. 
13 de maig: coorganitzada amb l’ADENC (Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura); a la Universitat 
Autònoma de Barcelona  
20 maig: conjuntament amb el Grup d’Orquídies de La Noguera; a l’Alt Gaià,  
27 maig, amb l’Associació La Sínia, i a Folgueroles  
2 d’abril: «Orquídies del Maresme». Jornada de prospecció i descoberta de les orquídies silvestres de la vall 
de la riera de Pineda, organitzada per la Delegació de la Serralada Litoral Central i el Grup Orquidològic de 
Catalunya.  
3-12 de març: «Les orquídies silvestres de Catalunya», mostra de fotografies del GOC al local de Foto Art 
Manresa. 
13 de maig: Jornada de descobriment i de prospecció de les orquídies de la UAB, organitzada 
conjuntament amb l’associació ADENC. 
19 de setembre, conferència «Les orquídies de Mèxic», a càrrec de Raquel Menchaca, Universitat 
Veracruzana. 
 
Publicacions 
Butlletí del Grup Orquidològic de Catalunya 
 
Grups de recerca participativa 
 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 
 
Societats adherides 
Grup Mineralògic Català 
Conferències Mineralògiques de Tardor 
27 d’octubre, «Invitació a cinc espais insòlits del patrimoni geològic català», a càrrec d’Isaac Camps 
Gamundi, geòleg, editor científic i guia de camp. Tingué lloc a l’IEC. 
17 de novembre, «Meteoritos. Origen, historia y composición mineralógica. Meteoritos característicos 
catalanes y del resto de la Península Ibérica», a càrrec de José Vicente Casado Martínez, expert en 
meteorits i propietari de LITOS. Tingué lloc a l’IEC. 
24 de novembre, «La geologia de la sal», a càrrec de Marc Campeny Crego. Tingué lloc a la Biblioteca 
Popular P. Fidel Fita d’Arenys de Mar.  
1 de desembre, conferència «Formes actuals de documentació, catalogació i conservació preventiva de les 
col·leccions de mineralogia i petrologia al Museu de Ciències Naturals de Barcelona», a càrrec de Yael 
Díaz Acha i Marc Campeny Crego i visita guiada al Museu Martorell, al Castell dels Tres Dragons (Parc de 
la Ciutadella; Barcelona), 
15 de desembre de 2017, «Mineria i patrimoni miner català. Inventari i avaluació de museus i parcs 
geològics. Estratègies a seguir per a la conservació i divulgació científica», a càrrec de Josep Maria Mata 
Perelló. Celebrada a l’IEC. 
Activitats amb altres entitats: 
9 de maig de 2017, amb motiu dels 30 anys d’activitat del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius i de la 
publicació del llibre Solo tenemos un planeta: taula rodona, seguida d’un debat amb les intervencions de 
Joandomènec Ros, ecòleg i president de l’IEC; Joan Martínez Alier, economista ecològic; Jorge 
Wagensberg, físic i Jordi Pigem, filòsof de la ciència. Se celebrà a l’IEC 
21 de novembre de 2017, XIV Jornada CREAF-SCB-ICHN «Invasions biològiques, punt de trobada entre 
ciència i gestió» Celebrada a l’IEC. 
 
Grup de Natura Terres de Ponent 
Divendres 20 de gener de 2017, conferència «Solucions al canvi climàtic», a càrrec de Josep Roqué, 
químic. 
Diumenge 22 de gener de 2017, sortida als Secans de Castelló de Farfanya i Algerri. 
Divendres 17 de febrer de 2017, conferència «El sílex de Castelló de Farfanya», a càrrec de Pau Muntané, 
geòleg. 
Diumenge 19 de febrer de 2017, sortida als Tossals d’Almatret. 
Divendres 17 de març de 2017, conferència «El nostre sistema solar», a càrrec de Carlos Garcia, professor 
de la URV. 
21 d’abril de 2017, conferència «Plantes medicinals de la Noguera: usos i tradicions», a càrrec de Francesc 
Rubio, naturopata, diplomat per Helipraktiker Institut - Barcelona. 
Diumenge, 19 de març de 2017, sortida. Celebrem la Primavera amb una plantada d’arbres (Lloc a 
determinar) 
Diumenge, 9 d’abril de 2017, sortida a Castelló de Farfanya per veure les roques de sílex. 
Diumenge, 30 d’abril de 2017, sortida al Congost de Mont-rebei. 
 
Representació i participació 
Participa en les juntes rectores de diversos espais naturals protegits: Alt Pirineu; Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici; Aiguamolls de l’Empordà; Cadí-Moixeró; Zona Volcànica de la Garrotxa; Collserola; 
Capçaleres del Ter i el Freser; Alta Garrotxa. 
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; Comissió Tècnica de Boscos Singulars; Consell de 
Caça; Consell de Pesca. 
Assumeix la coordinació dels representants de l’IEC i de les seves societats filials en espais naturals 
protegits i comissions relacionades amb la conservació de la natura i el medi ambient. 
És membre de la Xarxa 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. 

 
 
 
- 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 1045 persones a 31 
de desembre del 2017. 
 
- 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 2017 i els del 31 de desembre de 2016.  
 
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 2017.  
 
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 2017 (1) 
Excedent de l'exercici 18.122,26
 Total base de repartiment = Total distribució 18.122,26

Distribució a Exercici 2017 (1) 
Fons dotacionals  
Fons especials  
Romanent 18.122,26
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals 
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  
 Total distribució = Total base de repartiment 18.122,26

(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 129, 130, 131, 132, 133 i 134 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 13,92 -13,92 0,00
Mobiliari 0,00 0,00
Equips informàtics 0,00 0,00 0,00

                

TOTAL 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,92 0,00
 
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  
 

         29.833,75 37.984,10 29.833,75 37.984,10 

Actius financers mantinguts per 
a negociar 

              

Actius financers a cost               

Total           29.833,75 37.984,10 29.833,75 37.984,10 

 
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 12.775,02 -7.346,30 5.428,72

Altres deutors 644,60 644,60

Personal 0 0

Usuaris 2434,06 ‐600  1834,06
Actius per impost corrent i altres crèdits amb les 
Administracions Públiques 24.564,48 32.804,78 -35.442,89 21.926,37

TOTAL 37.984,10 35.238,84 -43.389,19 29.833,75
 
 
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 

           4.834,77 3.286,23 4.834,77 3.286,23 

Passius 
financers 
mantinguts 
per a 
negociar 

              

Total        4.834,77 3.286,23 4.834,77 3.286,23 

 
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 2017 té 
els deutes següents: 
 

Deutes amb entitats de crèdit  
Proveïdors 3.792,27
Passius per impost corrent i altres deutes amb  l'Administració 
Pública 1.042,50
TOTAL 4.834,77

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



 

11. Fons propis 
 

 
Saldo a 

31/12/2016 Altes Baixes
Saldo a 

31/12/2017 

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 

2017 han estat: 
 Subvencions oficials a les activitats  ..................................................................... 25.801,09 
 Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts ............................................ 0,00 
 TOTAL ................................................................................................................... 25.801,09 
 
 L’any 2017 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 31/12/2016 Augments Disminucions Saldo a 31/12/2017 
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 
 Generalitat de Catalunya ............................................................................ 25.101,09 
 Ajuntament d'Olot ............................................................................................ 700,00 
 TOTAL ........................................................................................................ 25.801,09 
 

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 25.101,09 

Administració local i provincial: 700,00 

Diputació de Barcelona  

TOTAL 28.801,09 
 
 



 

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 94.593,36 euros els ingressos i el resultat de l’exercici és de18.122,26 €. 
La Institució Catalana d’Història Natural no realitza explotacions econòmiques. 
 

Activitat pròpia de l’associació  18.122,26 
- Ingressos 94.593,36 
- Despeses 76.471,10 
Activitat no exempta de l’Impost de Societats  0,00 
- Ingressos financers 0,00 
- Despeses 0,00 
Resultat de l’exercici  18.122,26 

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

 Augments Disminucions 
Resultat comptable de l’exercici   18.122,26 
Diferències permanents 
- Resultats exempts 76.471,10 94.593,36 -18.122,26 
-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 129, 130, 131, 132, 133 i 134 que 
s’ha distribuït entre els socis. També hem publicat el Butlletí de la GOC. 

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 2017: 
 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 2017 no hi ha hagut cap aportació. 
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 2017 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 94.593,36 €, i el 70% d'aquest import és 66.215,35 €. Les 
despeses realitzades durant l'any 2017 han estat de 76.471,10 €, 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 2017

Generals 68.099,43
Delegacions 17.246,00
Projectes 9.247,93
TOTAL € 94.593,36

DESPESES 2017

Generals 51.927,69
Delegacions 14.853,29
Projectes 9.690,12
TOTAL € 76.471,10

 
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 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 
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 2017 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 30.183,00     30.183,00

Ingressos per serveis diversos 771,86 6.493,75 247,93 7.513,54

Ingressos de patrocinadors       0,00

Subvencions oficials 16.101,09 700,00 9.000,00 25.801,09

Donacions 17.778,47     17.778,47

Subvencions traspassades exercici       0,00

Reintegrament de subvencions       0,00

Altres ingressos 3.265,01 10.052,25   13.317,26

Ingressos financers       0,00

Ingressos de l'activitat econòmica       0,00
Ingressos extraordinaris       0,00
TOTAL 68.099,43 17.246,00 9.247,93 94.593,36

          
DESPESES D´ACTIVITAT         

Publicacions 10.041,31   2.834,45 12.875,76
Ajuts monetaris       0,00
Sous i salaris       0,00
Seguretat social       0,00
Dotacions per a amort. immobilitzat  13,92     13,92



 

 

Activitat 1          
Generals i 
activitats de 
l'Associació 

Activitat 2       
Delegacions 

Activitat 3       
Projectes TOTAL 

Altres despeses d'explotació 41.872,46 14.853,29 6.855,67 63.581,42
Despeses financeres       0,00
Impost de societats       0,00
TOTAL 51.927,69 14.853,29 9.690,12 76.471,10

          

TOTAL INGRESSOS MENYS DESPESES 16.171,74 2.392,71 -442,19 18.122,26
 


