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NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE LA 
MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

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

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 0,00

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 150.302,71 147.593,85

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
26.569,18 30.818,12

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

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

444 3. Patrocinadors
9

2.000,00 2.428,72

445 446 449 (490) 4 Altres deutors
9

2 855 60 2 184 66

Balanç simplificat

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors 2.855,60 2.184,66

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
21.713,58 26.204,74

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 123.733,53 116.775,73

TOTAL ACTIU (A+B) 150.302,71 147.593,85

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE LA 
MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET 145.189,39 134.142,40

A-1) Fons propis 145.189,39 134.142,40

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 129.142,40 116.284,55

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

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

11.046,99 12.857,85

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 5.113,32 13.451,45

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

5.113,32 13.451,45

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

3.422,44 13.019,64

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
1.690,88 431,81

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 150.302,71 147.593,85



NÚM. DELS 
COMPTES

NOTES DE LA 
MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats 14,15,18 99.002,36 86.564,51
700, 705, (706), (708), 

(709) a) Vendes i prestacions de serveis 14,15,18 2.483,97 2.960,13

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 14,15,18 31.512,00 30.759,00
722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 14,15,18 20.000,00 6.000,00

724, 727, 728, (658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos 12,14,15,18 45.006,39 46.845,38
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 -18.260,94 -17.767,91

6. Altres ingressos de les activitats 14,15,18 15.523,29 9.586,38
752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14,15,18 15.523,29 9.586,38

(64) 7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació 14,15,18 -85.217,72 -65.525,13

a) Serveis exteriors 14,15,18 -85.060,33 -65.258,94
(620) a1) Recerca i desenvolupament

(621) a2) Arrendaments i cànons

(622) a3) Reparacions i conservació

(623) a4) Serveis professionals independents 14,15,18 -37.929,64 -19.886,69
(624) a5) Transports 14,15,18 -241,68 -11,92
(625) a6) Primes d'assegurances 14,15,18 -1.288,84 -1.225,93
(626) a7) Serveis bancaris 14,15,18 -644,16 -479,65

Compte de resultats simplificat
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(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 14,15,18 -7.361,95 -638,77
(628) a9) Subministraments

(629) a10) Altres serveis 14,15,18 -37.594,06 -43.015,98
(631), (634), 636, 639 b) Tributs 14,15,18 -157,39 -266,19

(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 0,00 0,00

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) 11.046,99 12.857,85

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) 11.046,99 12.857,85

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

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 11.046,99 12.857,85
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 98162,29 18122,26 121284,55
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 98162,29 0,00 18122,26 0,00 0,00 121284,55
I. Excedent de l'exercici 12857,85 12857,85
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 18122,26 -18122,26 0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 5000,00 0,00 116284,55 0,00 12857,85 0,00 0,00 134142,40
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 116284,55 0,00 12857,85 0,00 0,00 134142,40
I. Excedent de l'exercici 11046,99 11046,99
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 12857,85 -12857,85 0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N 5000,00 0,00 129142,40 0,00 11046,99 0,00 0,00 145189,39
J-DE20919

Estat de canvis en el patrimoni net
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PRINCIPALS ACTIVITATS DUTES A TERME L’ANY 2019 
 
 
 

Assemblea general 
 

 
12 de juny de 2019. Assemblea general ordinària, amb re- 
novació de càrrecs del Consell Directiu. 

 
En el tanscurs de l’acte tingué lloc un homenatge a Ramon 
Folch pel qual se’l nomenà Soci d’Honor de la Institució. 
Glosà la seva figura Ramon Maria Masalles. 

 
 
 
 

Jornades i seminaris 
 

 
12 i 13 de setembre de 2019. «Genomics for Biodiversity 
Symposium», Organitzat conjuntament per l’Institut d’Estu- 
dis Catalans, la Societat Catalana de Biologia i la Institució 
Catalana d’Història Natural, es presentà el projecte del 
Biogenoma de les espècies dels Països Catalans que han 
posat en marxa les tres entitats. Celebrat a la seu de l’IEC. 

 
24 d’octubre de 2019. Jornada tècnica «Comunicació es- 
tratègica per a les entitats ambientals», organitzada per la 
Xarxa per a la Conservació de la Natura, amb el suport de 
la ICHN i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. Se celebrà a l’IEC. 

 
26 de novembre de 2019. XVI Jornada CREAF – SCB – ICHN, 
amb el títol «La crisi dels pol·linitzadors». Celebrada a l’IEC. 

 
 
 
 
 

Cursos naturalistes 
 
 
10, 11 i 12 de maig de 2019. «La ciència marina actual 
sobre el territori del delta de l’Ebre», a càrrec d’Esther Gar- 
cés i de Jordi Camp, Institut de Ciències del Mar. 

 
18 i 19 de maig de 2019. «Introducció a l’aracnologia», a 
càrrec de Miquel A. Arnedo, Adrià Bellvert i Marc Domè- 
nech, Universitat de Barcelona. 

 
25 i 26 de maig de 2019. «Reconeixement, mostreig i es- 
tudi dels insectes de Catalunya», a càrrec de Victor Sarto, 
biòleg i farmacèutic. 

 
1 i 2 de juny de 2019. «Flora i vegetació de les serres li- 
torals mediterrànies», a càrrec de José M. Blanco, biòleg, 
Universitat de Barcelona. 

 
7, 8 i 9 de juny de 2019. «El vulcanisme permo-carbonífer 
del Pirineu català», a càrrec de Joan Martí, professor d’in- 
vestigació del CSIC. 

 

Sortides tècniques a projectes de camp 
 
6 d’abril de 2019. «Seguiment de flora amenaçada de la 
Garrotxa», a càrrec de Xavier Oliver, Delegació de la Gar- 
rotxa. 

 
27 d’abril de 2019. «Projecte Gat Fer. Introducció en el 
trampeig fotogràfic i en l’observació de rastres com a me- 
todologies de seguiment de grans mamífers salvatges», a 
càrrec de Ferran Sayol i de Marc Vilella, Delegació d’Oso- 
na – Grup de Naturalistes d’Osona. 

11 de maig de 2019. «Projecte Fonts», a la vall de l’Espi- 
nal, Argentona, a càrrec de Marcos Fernández i de Jordi 
Corbera, Delegació de la Serralada Litoral Central. 
 
29 de juny de 2019. «Seguiment d’indicadors ambientals a 
la fageda de l’Avenc (Tavertet)» i «Seguiment de ratpenats 
forestals amb l’estudi d’ultrasons i la captura científica», 
a càrrec de Jaume Soler, Dàurica, Serveis Ambientals i 
Biodiversitat. 
 
10 i 11 d’agost de 2019. «Seguiment del gall fer al Solso- 
nès», al Port del Comte (el Solsonès), a càrrec de David 
Guixé. 
 

 
 
 

Col·laboracions i participació 
 
Del 4 al 7 de setembre de 2019. «XXIII Biennal de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural». En aquesta edició 
comptà amb la col·laboració del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona (MCNB), l’Institut de Ciències del Mar (ICM) i 
la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). 
 
22 d’octubre de 2019. Seminari «El patrimoni geològic en la 
gestió del territori», al CEINR de Ribes de Freser. 
 
 
 
 
Projectes de recerca i treballs 

 
 
Es participa al Catalan Biogenome Project. La Institució 
centra la seva participació en aquest projecte en la prepa- 
ració del llistat de la biodiversitat i en tot allò relacionat amb 
l’obtenció de mostres. 
 
Paral·lelament, però de manera independent es prepara el 
Catàleg de Biodiversitat de Catalunya, iniciant aquesta tasca 
en els grups següents: líquens, briòfits, mol·luscs, odonats, 
heteròpters i vertebrats. 
 
Preparació d’un informe sobre recerca i gestió del medi 
natural pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

 
 
 

Representació i participació 
 

 
Participa en les juntes rectores de diversos espais naturals 
protegits: Alt Pirineu; Aigüestortes i Estany de Sant Mauri- 
ci; Aiguamolls de l’Empordà; Cadí-Moixeró; Zona Volcàni- 
ca de la Garrotxa; Collserola; Capçaleres del Ter i el Fre- 
ser; Alta Garrotxa. 
 

Participa en diversos consells i comissions: Consell de 
Protecció de la Natura; Comissió de Política Territorial i Ur- 
banisme 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 Sin- 
gulars; 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 co- 
missions relacionades amb la conservació de la natura i el 
medi ambient. 



És membre de la Xarxa de Conservació de la Natura. 
 

Ha signat el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat- 
Agenda 21 de Barcelona. 

 

Col·labora amb les institucions signatàries de la Declara- 
ció a favor del patrimoni natural de Catalunya en el segui- 
ment del seu compliment i en la realització d’altres activi- 
tats conjuntes. 

 

 
 
 

Recerca participativa 
 

 
Durant l’any 2019 les activitats dels diversos grups de re- 
cerca participativa de la ICHN i de les seves delegacions i 
grups de treball, que són els següents: 

 

• Els ortòpters de la Garrotxa 
• La flora vascular de la Garrotxa i el Ripollès 
• El líquens de la Garrotxa 
• Els briòfits de la Garrotxa 
• Els fongs de la Garrotxa 
• Flora amenaçada de la Garrotxa i el Ripollès 
• Les orquídies d’Osona 
• Les papallones d’Osona 
• Les orquídies de la Noguera 

 
 
 
 

Pàgines web 
 

 
Actualització permanent dels continguts del web de la Ins- 
titució i de les seves delegacions i grups de treball. 

 
Actualització i seguiment del web de la Societat Catalana 
de Lepidopterologia. 

11 de setembre de 2019. En el marc de la 37a edició de 
la Setmana del Llibre en Català, presentació de la Col- 
lecció Maluquer de Guies de camp (flora i fauna), editada 
per Brau Edicions. 

 
 
 
 
Delegació del Bages 

 

 
Sortides naturalistes 
Es van realitzar les sortides naturalistes següents, guiades 
per Jordi Badia i Florenci Vallès, biòlegs, i Oriol Oms, geò- 
leg. Es van dur a terme les sortides següents: 
 

19 de gener de 2019. El cap de Begur (el Baix Empordà). 
16 de febrer de 2019. El pla de Roques Albes i Fucimanya 
(el Bages). 
16 de març de 2019. El puig de Solterra o de les Formi- 
gues des de Sant Hilari Sacalm (la Selva). 
23 de març de 2019. El puig de Solterra o de les Formi- 
gues des de Sant Hilari Sacalm (la Selva). 
13 d’abril de 2019. Las Ripas de Ballobar (el Baix Cinca). 
18 de maig de 2019. La plana de la Cerdanya a Bellver (la 
Cerdanya). 
Del 21 al 24 de juny de 2019. El Périgord (França). 
20 de juliol de 2019. Vall de Sorteny i l’Estanyó (Andorra). 
5 d’octubre de 2019. El Roc d’Auró i el Cogulló d’Estela, 
des del santuari de Corbera (el Berguedà). 
9 de novembre de 2019. El riu Ges, de Sant Pere de Tore- 
lló a Vidrà (Osona). 
14 de desembre de 2019. De Moià a Castellterçol per les 
rieres de Marfà i Fontscalents (el Moianès). 

 
 
 
 

Publicacions 
 
 
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana 
d’Història Natural, números: 141 (gener - febrer de 2019), 
142 (març - abril de 2019), 143 (maig - juny de 2019) i 144 
(juliol - agost de 2019), 144 (juliol - agost de 2019), 145 
(setembre - octubre de 2019), 146 (novembre - desembre 
de 2019). 
Els sistemes naturals del delta del Llobregat, número 19 
dels Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural. 23 
articles de diferents especialistes. 

6 de febrer de 2019, presentació del llibre Els sistemes 
naturals del delta del Llobregat, a la sala d’actes del Cèn- 
tric Espai Cultural, al Prat de Llobregat. 

Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 
82. 
Les orquídies del Solsonès. Editat per la ICHN, el Grup de 
Natura del Solsonès i el Centre d’Estudis Lacetans. 

12 d’abril de 2019, a la sala Homilies d’Organyà de bi- 
blioteca de Solsona, presentació del llibre Les orquídies 
del Solsonès. 

Presentació de la Col·lecció Maluquer de guies de camp, 
amb el suport de la ICHN. 

5 de març de 2019. Presentació de la Guia d’Heteròpters 
de Catalunya, de Marta Goula, Marcos Roca-Cusachs i 
Víctor Osorio. 

Delegació d’Osona - Grup de Naturalistes 
d’Osona 

 
 
Sortides naturalistes guiades 
Conjuntament amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediter- 
ranis del Museu del Ter, es van organitzar les sortides se- 
güents: 
 

2 de març de 2019. Anellament científic d’ocells. 
23 de març de 2019. Taller Petits paleontòlegs. 
6 d’abril de 2019. Taller pràctic sobre La història geològica 
d’Osona a través de les seves roques. 
27 d’abril de 2019. Els insectes, la biodiversitat que no es 
veu. 
4 de maig de 2019. Els amfibis i els altres habitants de la 
bassa. 
11 de maig de 2019. Riu 4.0. 
25 de maig de 2019. Flora i vegetació. 
1 de juny de 2019. Bioblitz Osona. 
29 de juny de 2019. Les papallones 
13 de juliol de 2019. Les libèl·lules. 
21 de setembre de 2019. La geologia i els fòssils. Desco- 
berta de l’escull coral·lí de Collsuspina a Moià. 
27 de setembre de 2019. Nit dels ratpenats. 
5 d’octubre de 2019. Dia Mundial dels Ocells. 
19 d’octubre de 2019. Descobrim el que trepitgem! 
9 de novembre de 2019. Els bolets. 



Projectes 
Gat fer. El principals objectius d’aquest projecte són co- 
nèixer millor la distribució geogràfica d’aquesta espècie i 
estimar la densitat de la població i estudiar el grau d’intro- 
gressió genètica causada per la hibridació. Projecte inicial- 
ment previst a Osona, s’ha estès a altres zones properes i 
ha estat a la base de la creació d’un grup de treball sobre 
carnívors de Catalunya. 

 

Atles d’orquídies d’Osona. Projecte de recerca participa- 
tiva nascut l’any 2013, amb l’objectiu recollir dades per a 
conèixer la distribució i la fenologia de les orquídies silves- 
tres d’Osona. Aquest projecte se suma a projectes similars 
en marxa en altres comarques: la Garrotxa, el Ripollès i el 
Solsonès. El resultat final del projecte serà la publicació de 
l’atles de les orquídies silvestres de la comarca d’Osona. 

 

Fonts. Seguint l’exemple de la Delegació de la Serralada 
Litoral Central, es du a terme a la comarca d’Osona l’estudi 
de l’estat de les fonts naturals mitjançant l’anàlisi fisicoquí- 
mica de les seves aigües i la identificació de les comunitats 
de briòfits que s’hi estableixen. 

 

Des de la plataforma Ornitho ha començat el procés d’im- 
portació de dades dels estudis comarcals ―començant 
per les obtingudes a Osona― per aconseguir fer públiques 
totes les dades obtingudes. 

 

 
 
 
 

Delegació de la Serralada Litoral Central 
 

 
Tronades cientificonaturalistes 
6 de febrer de 2019. «Els petits gestos són poderosos! 
Restauració dels boscos marins», a càrred de Núria Vila- 
drich de l’Institut de Ciències del Mar, CSIC. 

 
13 de març de 2019. «Messi y Ronaldo nos explican para 
qué sirve la biodiversidad», a càrrec de Cayetano Gutiér- 
rez Cánovas del Departament de Biologia Evolutiva, Eco- 
logia i Ciències Ambientals, UB. 

 
3 d’abril de 2019. «Hidrats de metà: foc en el gel», a càrrec 
de Maria De La Fuente, del National Oceanographic Cen- 
ter, University of Southampton. 

 
8 de maig de 2019. «Els seguiments de la biodiversitat a 
llarg termini, una eina per a la gestió i la conservació», a 
càrrec de Joan Real. 

 
5 de juny de 2019. «Els orígens de l’agricultura i el futur de 
la seguretat alimentària», a càrrec de Catherine Precce. 

 
3 de juliol de 2019. «La introducció de la gambúsia per al 
control de mosquits: una amenaça innecessària per al ser- 
vei ecosistèmic natural», a càrrec d’Oriol Cano. 

 

Projectes 
Gat fer. Des de l’any 2018 es du a terme el Projecte Gat 
Fer a la Serralada Litoral Central. L’objectiu del projecte és 
instal·lar càmeres de mostreig fotogràfic per intentar deter- 
minar si és present a diferents zones de les serralades del 
Montnegre i el Corredor. 

 

Fonts. L’objectiu del projecte és el de conèixer quin és 
l’estat en què es troben les fonts de Catalunya, mitjançant 
l’anàlisi fisicoquímica de les seves aigües i la identificació 
de les comunitats de briòfits que s’hi estableixen. 

 

35ena Exposició de Bolets 
Del 9 al 15 de novembre de 2019, exposició a la plaça de 
l’Ajuntament de Mataró. 

Activitats complementàries: 
9 de novembre de 2019. Sortida 35a exposició de bolets 
del Maresme a buscar bolets per a l’exposició. 
17 de novembre de 2019. Taller «Bolets tintoris. Aprofitem 
els bolets per tenyir llana!» 
 
Seminari «Els elements endreçats: la taula periòdica i 
els seus misteris» 
Del 5 al 28 de març de 2019. Durant aquest cicle de confe- 
rències i tallers organitzat per la Delegació de la Serralada 
Litoral Central (ICHN) i la Direcció de Cultura de l’Ajunta- 
ment de Mataró per celebrar l’Any Internacional de la Taula 
Periòdica dels Elements Químics (IYPT 2019), es tractà 
com s’originen aquests elements, per què els fem servir i 
quin paper juguen a la natura. Les sessions es van impartir 
a la sala d’actes de Can Palauet (Mataró): 
 

5 de març de 2019. «La química vista en dues dimensions. 
150è aniversari de la taula periòdica», a càrrec de Pere 
Grapí, del Centre d’Història de la Ciència, UAB. 
 

7 de març de 2019. «El carboni, l’esquelet de la vida», a 
càrrec de Javier Casado, del Departament de Bioquímica i 
Biomedicina Molecular, UB 
 

14 de març de 2019. «Els colors en la taula periòdica», a 
càrrec de Tura Puigvert. 
 

16 de març de 2019. Taller «La descoberta de la taula peri- 
òdica», a càrrec de Marc Boada, de l’Associació Pèndulum 
 

19 de març de 2019. «El fòsfor, constructor d’ecosiste- 
mes», a càrrec de Jordi Sardans, del CREAF 
 

21 de març de 2019. «Per què hi ha tants metalls a la taula 
periòdica?», a càrrec de Claudi Mans, Departament d’En- 
ginyeria Química i Química Analítica, UB. 
 

23 de març de 2019. Taller «La taula periòdica», a càrrec de 
Pol Bartrès, del Laboratori d’Aprenentatge Científic (LAC). 
 

26 de març de 2019. «El nitrogen, de ser un element li- 
mitant a esdevenir un problema ambiental», a càrrec de 
Eugènia Martí, del Centre d’Estudis Avançats de Blanes, 
CSIC. 
 

27 de març de 2019. «On trobem a la natura els elements 
rars de la taula periòdica», a càrrec de Joan Carles Mel- 
garejo, del Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i 
Dipòsits Minerals, UB. 
 

Publicacions 
Revista L’Atzavara, número 29 «Tempus fugit», coeditat 
amb la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. Re- 
cull les ponències del seminari homònim celebrat entre el 
març i l’abril de 2018. 
 
 
 
 
Delegació de la Garrotxa 

 
 
Les activitats, que en general van tenir lloc al Centre Cultu- 
ral els Catòlics (Olot), van ésser les següents: 
 

Viatges naturalistes pel món 
Cicle de xerrades de diferents indrets del món per donar-ne 
a conèixer la flora, la fauna, la geologia o el paisatge. 
5 d’abril de 2019. «Viatge naturalístic pel NE d’Austràlia», 
a càrrec de Xavier Oliver. 
 
XIII Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de 
la Garrotxa 
23 de febrer de 2019. S’hi van presentar les ponències 



següents: 
 

«Catàleg dels fongs de la Garrotxa», a càrrec de Miquel À. 
Pérez-De-Gregorio. 

 

«Seguiment  de  la  flora  invasora  de  la  Garrotxa  2007- 
2018», a càrrec de Xavier Oliver. 

 

«El boix: problemàtica i gestió», a càrrec de Joan Mont- 
serrat. 

 

«Aportacions al Catàleg de flora vascular de la Garrotxa, 
2018», a càrrec de Neus Villegas. 

 

«Noves dades de mosquits dels fongs (Diptera: Mycetophi- 
lidae i Keroplatidae) i llista actualitzada de Catalunya», a 
càrrec de Rafael Carbonell i Peter J. Chandler. 

 

«Seguiment per observació focal i estima poblacional d’una 
població perifèrica de Calotriton asper (Dugès, 1852) a la 
Garrotxa (Catalunya)», a càrrec de Fernando Loras. 

 

«Primeres dades de reproducció de la merla blava Monti- 
cola solitarius a la Garrotxa», a càrrec de Fran Trabalon. 

 

Sortides de camp 
25 de març de 2019. Els amfibis de la Garrotxa, amb l’her- 
petòleg Xavier Béjar. Es va organitzar conjuntament amb 
l’ANEGx. 
7 i 21 d’abril de 2019. Reconeixement d’aranyes a partir de 
fotografies: es poden conèixer les aranyes a través d’una 
imatge?, a càrrec de Rafael Carbonell. 
22 d’abril de 2019. Briòfits de la Garrotxa mediterrània, a 
càrrec de Miquel Jover. 
28 d’abril de 2019. Els ocells del pla de la Pinya (vall d’en 
Bas), a càrrec de Fran Trabalon. 
6 de maig de 2019. Briòfits de la Garrotxa humida, a càrrec 
de Miquel Jover. 
5 i 6 de juliol de 2019. Els principals grups de pol·linitzadors 
i els pol·linitzadors de la Moixina, on, quan i com observar- 
los i fotografiar-los, a càrrec de Luís Oscar Aguado. 
2 d’agost de 2019. Observació i estudi de papallones noc- 
turnes, al Parc Nou, la Moixina i el Pla de Llacs, activitat 
emmarcada a l’European Moth Night. 
5 d’octubre de 2019. Els briòfits de l’Alta Garrotxa, a càrrec 
de Miquel Jover. 
12 d’octubre de 2019. Sortida fotogràfica de reconeixe- 
ment de líquens pels voltants d’Olot, a càrrec d’Esteve 
Llop, especialista en líquens, professor de la Universitat 
de Barcelona, i autor del Catàleg de líquens de la Garro- 
txa, organitzada conjuntament amb el Museu dels Volcans, 
dins les Jornades Europees del Patrimoni. 
19 d’octubre de 2019. Els briòfits de la Garrotxa, a càrrec 
de Miquel Jover, de la UdG. 
26 d’octubre de 2019. Els briòfits de la Garrotxa. Maià de 
Montcal, a càrrec de Miquel Jover. 
2 de novembre de 2019. Sortida per conèixer els fongs de 
l’Alta Garrotxa, pels voltants d’Oix, a càrrec de micòlegs de 
l’Associació Micològica Joaquim Codina. 
9 de novembre de 2019. Els briòfits de la vall d’Hostoles, a 
càrrec de Miquel Jover. 
30 de novembre de 2019. Els fongs de la Garrotxa, a càrrec 
de micòlegs de l’Associació Micològica Joaquim Codina. 
15 de juny de 2019. Visita a les poblacions de teixos de 
La Cot per apreciar teixos aïllats i rodals de teixos dins el 
bosc mixt i la fageda del vessant nord, a càrrec d’Antònia 
Caritat Compte. 

Participació en la Xarxa Transfronterera FloraCat. 
Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra. El 
projecte és liderat per la Federació de Reserves Naturals 
Catalanes i, a més de la Delegació de la Garrotxa, hi parti- 
cipen les institucions següents: Parc Natural Regional dels 
Pirineus Catalans, Associació de Naturalistes de l’Arieja, 
Universitat de Perpinyà, Departament de Territori i Soste- 
nibilitat i Institut d’Estudis Andorrans. 
 

Publicacions 
Annals de la delegació de la Garrotxa, núm. 8 (Seminari 
sobre el patrimoni natural de la Garrotxa, 2016). 
Lithodora, novetats botàniques de la Garrotxa, 2015. 
Itineraris botànics per la Moixina. Emmarcada en el pro- 
jecte de Recuperació de la roureda humida de la Moixina, 
amb el suport de la Diputació de Girona. 
 
 
 

 
Grup de treball Societat Catalana de Fotò- 
grafs de Natura 
 
Exposicions 
1 de març de 2019. Inauguració de l’exposició «Focus on 
birds», i conferència «L’estat de l’avifauna a Catalunya», 
a càrrec de Fran Trabalón, ornitòleg i coautor dels llibres 
Guia de camp dels ocells a Catalunya i Rapinyaires de Ca- 
talunya. Museu Arxiu de Vilassar. 
 
De l’1 al 30 de juny de 2019. «Pere Ignasi Isern: l’home i la 
natura», a l’Espai Cal Marquès de Camprodon. 
 

Sessions audiovisuals 
23 i 24 de febrer de 2019. «Record dels socis que ens 
han deixat: Joan Astor, Joan Canals, Juan Santos i Pere 
Ignasi Isern», conjuntament amb l’Associació Montphoto. 
Celebrada a Santa Coloma de Farners. 
 

15 de març de 2019. «1000 cups of tea: records del Cha- 
pursan», a càrrec de Marta Bretó i Tato Rosés. Celebrada 
al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt. 
 

7 de maig de 2019. «Seguint les petjades del lleopard de 
les neus», a càrrec d’Oriol Alamany. Tigué lloc a l’IEC. 
 

18 de juny de 2019. «1oo anys de Margalef. El rostre humà 
d’un ecòleg revolucionari», a càrrec de Josep Maria Ca- 
marasa, Mercè Durfort, Ramon Margalef Mir i Albert Masó. 
Celebrada a l’IEC. 
 

27 de novembre de 2019. «Tècniques de la fotografia d’or- 
quídies silvestres i els seus processos», a càrrec de a càr- 
rec de Lluís Salvador, Jordi Prat i Joaquim Reberté. Tigué 
lloc a l’IEC. 
 
 
 
Grup de treball Grup Orquidològic de 
Catalunya 
 
Conferències i sortides divulgatives 
8 de febrer de 2019. Presentació del projecte «Atles 
d’orquídies de l’Anoia», a l’Adoberia Bella d’Igualada. 
 

4 d’abril de 2019. Xerrada- presentació de l’exposició «Les 
orquídies silvestres de Catalunya», a càrrec de Jordi Prat 
Flamarich. tingué lloc a la biblioteca d’Artés. 
 

15 de juny de 2019. Sortida orquidològica per la Noguera, 
organitzada pel Grup de Natura Terres de Ponent i el GOC- 
ICHN. 



4 de maig de 2019. Sortida orquidològica a la serra de Mi- 
ralles (l’Anoia). 

 

25 de maig de 2019. Els Aiguamolls de l’Empordà. 
 

2 de juny de 2019. Sortida conjunta amb el Grup d’Orquídies 
de l’Anoia. 

 

8 de juny de 2019. Sortida a la serra del Cadí. 
 

15 de juny de 2019. Sortida amb el grup d’estudi de les 
orquídies de la Noguera. 

 

22 de juny de 2019. Sortida al riu Daró. 
 

Web Ornito.cat. Generació de materials de suport a la 
identificació d’orquídies per al portal Ornitho. S’han gene- 
rat una sèrie de fitxes d’ajuda a la identificació d’espècies 
conflictives. 

 
Web del Grup Orquidològic. Actualització i manteniment 
del web, publicació de ressenyes, fotografies, catàleg, ac- 
tivitats, etc. 

 

Exposicions 
De l’1 al 23 d’abril de 2019. Exposició fotogràfica col·lectiva 
«Les orquídies silvestres de Catalunya», a Artés. 

 

Del 26 d’abril al 14 de maig de 2019. Exposició «Les orquí 
dies silvestres de Catalunya», a la Sala d’exposicions del 
Casal Pere Quart de Sabadell. 

 

14 de setembre al 20 d’octubre de 2019. Exposició col- 
lectiva del GOC «Les orquídies silvestres de Catalunya», 
a l’Espai Cultural Can Bisa, de Vilassar de Mar. 

 

El mateix dia 14, xerrada «Les orquídies silvestres de Ca- 
talunya», a càrrec de Jordi Prat, membre del GOC. 

 

Projectes de recerca 
Les activitats dutes a terme en el marc del projecte de re- 
cerca «Ciència ciutadana i estudi de les orquídies a Cata- 
lunya» s’han centrat en aquests àmbits: 

 

Generació de materials de suport a la identificació d’orquí- 
dies per al portal Ornitho. S’han generat una sèrie de fitxes 
d’ajuda a la identificació d’espècies conflictives (per grups 
d’espècies). 

 

Preparació de les dades dels projectes comarcals finalit- 
zats per a la seva importació a Ornitho. S’ha dut a terme 
un procés d’estandardització de les bases de dades dels 
projectes comarcals d’estudi de les orquídies (Garrotxa, 
Ripollès, Solsonès i Osona). 

 

Treball de camp a la Noguera. A la comarca de la Noguera 
s’ha continuat amb el treball de camp a càrrec de volun- 
taris previst per al 2018, donant prioritat a algunes de les 
zones de la comarca menys prospectades. 

 

Grup de treball Felis, Grup de recerca en 
carnívors de Catalunya 

 

 
Constituït com grup de treball de la ICHN el mes de maig 
de 2019, té per objectiu promoure el coneixement sobre 
els mamífers carnívors de Catalunya i millorar-ne l’estat 
de conservació. Felis també, vol donar suport a projectes 
d’estudi proposats pels membres i promoure la transferèn- 
cia d’informació sobre les espècies entre els membres del 
grup i difondre-la a la societat. 
 
 
 
 
Grup de treball Antaxius, grup d’estudi dels 
ortòpters de Catalunya 

 

 
Constituït com grup de treball de la ICHN el mes d’octubre 
de 2019 L’objectiu principal del grup és la recerca i estudi 
dels ortòpters de Catalunya, la millora en el coneixement 
de les diferents espècies i poblacions del nostre territori, 
ja sigui per anar augmentant les cites, sobretot al portal 
d’Ornitho.cat, on es poden veure mapes de la majoria d’es- 
pècies, o per un renovat Atles dels Ortòpters de Catalunya. 
Es volen potenciar les sortides divulgatives per donar a 
conèixer aquests insectes al públic general i fer estudis 
i seguiments puntuals o anuals a parcs naturals o altres 
espais protegits per avaluar l’estatus de les espècies d’in- 
terès. 
 

 
 
 
 

Grup Mineralògic Català 
 

 
 
15 de novembre de 2019. «Fonaments bàsics de la difrac- 
ció de raigs x i  l’espectroscòpia raman per a l’estudi de 
minerals», a càrrec de Jordi Ibáñez. Tingué lloc a l’IEC. 
29 de novembre de 2019. «Del Marroc a les Açores rere 
dels minerals, a càrrec de Joan Rosell. Celebrada a l’IEC. 
4 de desembre de 2019. Visita guiada a l’Iinstitut de Cièn- 
cies de la Terra Jaume Almera, a càrrec de Jordi Ibáñez 
Insai de Santiago Giralt. 
13 de desembre de 2019. «Diga’m amb qui vas i et diré qui 
ets: interpretació de dipòsits a partir de l’associació mine- 
ral», a càrrec de Marc Campeny. Tingué lloc a l’IEC. 

 
 

- 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 1053 persones a 31 
de desembre del 2019. 
 
- 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 2019 i els del 31 de desembre de 2018.  
 
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 2019.  
 
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 
2019 (1) 

Excedent de l'exercici 11.046,99 
 Total base de repartiment = Total distribució 11.046,99 

Distribució a Exercici 
2019 (1) 

Fons dotacionals  
Fons especials  
Romanent 11.046,99 
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals  
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  
 Total distribució = Total base de repartiment 11.046,99 

(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 141, 142, 143, 144 i 146 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. 
 

Moviment de l'immobilitzat immaterial Import 2019 Import 2018 

SALDO INICIAL BRUT 1.009,28 1.009,28 

(+) Entrades      

(-) Sortides      

SALDO FINAL BRUT 1.009,28 1.009,28 

Moviment de l'amortització de l'immobilitzat immaterial Import 2019 Import 2018 

SALDO INICIAL BRUT 1.009,28 1.009,28 

(+) Augment per dotacions     

(+) Augment per adquisicions o traspassos     

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos     

SALDO FINAL BRUT 1.009,28 1.009,28 

Moviment de l'immobilitzat material Import 2019 Import 2018 

SALDO INICIAL BRUT 6.877,94 6.877,94 

(+) Entrades  

(-) Sortides      

SALDO FINAL BRUT 6.877,94 6.877,94 

Moviment de l'amortització de l'immobilitzat material Import 2019 Import 2018 

SALDO INICIAL BRUT 6.877,94 6.877,94 

(+) Augment per dotacions 

(+) Augment per adquisicions o traspassos     

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos     

SALDO FINAL BRUT 6.877,94 6.877,94 

  

 
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 Instruments financers a llarg termini 

  
Instruments de 

patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 
Crèdits, derivats i 

altres 

Categories 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Actius 
financers a 
cost 
amortitzat  

            

  

Actius 
financers 
mantinguts 
per a 
negociar 

            

Actius 
financers a 
cost 

            

Total             

  

 
                 
Classes Instruments financers a curt termini 

Total llarg i curt 
termini 

  
Instruments de 

patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 
Crèdits, derivats i 

altres 

Categories 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Actius 
financers a 
cost 
amortitzat  

                

26.569,18 30.818,12 26.569,18 30.818,12

Actius 
financers 
mantinguts 
per a 
negociar 

                

Actius 
financers a 
cost 

                

TOTAL 
    

26.569,18 30.818,12 26.569,18 30.818,12

 
 
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 2.428,72 20.000,00 -20.428,72 2.000.00

Altres deutors 0,00

Personal 0 0,00

Usuaris 2.184,66 2.855,60 -2.184,66 2.855,60

Actius per impost corrent i altres crèdits 
amb les Administracions Públiques 26.204,74 28.628,05 -33.119,21 21.713,58

TOTAL 30.818,12 51.483,65 -55.732,59 26.569,18

 
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 

  
Deutes amb entitats 

de crèdit 

Derivats 

Categories Altres 

   2019 2018 2019 2018 

Passius financers a cost amortitzat 
  

    

Passius financers mantinguts per a negociar       

TOTAL   

 

  



 

                    Classes Instruments financers a curt termini

Total llarg i curt 
termini 

  
Deutes amb entitats 

de crèdit 

Derivats

Categories Altres 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Passius financers a cost 
amortitzat   

5.113,32 13.451,45 5.113,32 13.451,45 

Passius financers 
mantinguts per a negociar 

            

TOTAL  5.113,32 13.451,45 5.113,32 13.451,45

 
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 2019 té 
els deutes següents: 

Deutes amb entitats de crèdit  

Proveïdors 3.422,44 

Passius per impost corrent i altres deutes amb  
l'Administració Pública 1.690,88 

TOTAL 5.113,32 

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

 
Saldo a 

31/12/2018 Altes Baixes
Saldo a 

31/12/2019 

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 
2019 han estat: 
 
 .................................................................. Subvencions oficials a les activitats  28.136,83 
 .............................. Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts          0,00 
 ............................................................................................................... TOTAL 28.136,83 
 
 ................ L’any 2019 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 31/12/2018 Augments Disminucions Saldo a 31/12/2019 
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 21.713,58 
 ........................................................................................... Diputació de Girona   6.423,25 
 ............................................................................................................... TOTAL 28.136,83 
 
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 21.713,58 

Administració local i provincial:  

Diputació de Girona 6.423,25 

TOTAL 28.136,83 

 
 
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 12.857,85 €. 
La Institució Catalana d’Història Natural no realitza explotacions econòmiques. 
 



 

Activitat pròpia de l’associació  11.046,99 
- Ingressos 114.525,65 
- Despeses -103.478,66 
Activitat no exempta de l’Impost de Societats  0,00 
- Ingressos financers 0,00 
- Despeses 0,00 
Resultat de l’exercici  11.046,99 
 

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

 Augments Disminucions 
Resultat comptable de l’exercici   11.046,99 
Diferències permanents 
- Resultats exempts 103.478,66 114.525,65 -11.046,99 
-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 que s’ha distribuït entre els socis. També hem publicat el 
Butlletí. 
 
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 2019: 
 .............................................................. 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 2019 hi ha hagut una aportació de 20.000 euros destinada a activitats de la Institució Catalana 
d'Història Natural. 
 
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 2019 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 114.525,65 €, i el 70% d'aquest import és 80.167,95 €. Les despeses 
realitzades durant l'any 2019 han estat de 103.478,66  €, 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 2019

Generals 74.027,21

Delegacions 28.728,04

Projectes 11.770,40

TOTAL € 114.525,65

DESPESES 2019

Generals 59.820,18

Delegacions 31.888,08

Projectes 11.770,40

TOTAL € 103.478,66

 
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 fins el 12 de juny del 2019 per: 
Jordina Belmonte Soler, presidenta 
Pere Luque i Pino, vicepresident 
Eulàlia Comas i Lamarca, secretària 
Ferran Climent i Costa, tresorer 
Albert Masó Planas, vocal 
Joan Pino Vilalta, vocal 
Juli Pujadé i Vilar, vocal 
Delfí Sanuy i Castells, vocal 
Ferran Sayol Altarriba, vocal 
 
El Consell Directiu de la Institució Catalana d’Història Natural és format a partir del 12 de juny del 2019 per: 
Jordina Belmonte Soler, presidenta 
Juli Pujadé i Vilar, vicepresidentl 
Pere Luque i Pino, secretari 
Ferran Climent i Costa, tresorer 
Eulàlia Comas i Lamarca, vocal 
Esther Garcés, vocal 
Diego Martínez Martínez, vocal 
Albert Masó Planas, vocal 
Joan Pino Vilalta, 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 2019 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 31.512,00     31.512,00
Ingressos per serveis diversos 123,97 2.360,00   2.483,97
Ingressos de patrocinadors   8.229,60 11.770,40 20.000,00
Subvencions oficials 21.713,58 6.423,25   28.136,83
Donacions i llegats 16.869,56     16.869,56
Subvencions traspassades exercici       0,00
Reintegrament de subvencions       0,00
Altres ingressos 3.808,10 11.715,19   15.523,29
Ingressos financers       0,00
Ingressos de l'activitat econòmica       0,00
Ingressos extraordinaris       0,00
TOTAL 74.027,21 28.728,04 11.770,40 114.525,65
          
          
DESPESES         
Publicacions 9.400,67 8.860,27   18.260,94
Ajuts monetaris       0,00
Sous i salaris       0,00
Seguretat social       0,00
Dotacions per a amort. immobilitzat        0,00
Altres despeses d'explotació 50.419,51 23.027,81 11.770,40 85.217,72
Despeses financeres       0,00
Impost de societats       0,00
TOTAL 59.820,18 31.888,08 11.770,40 103.478,66
          
          

TOTAL INGRESSOS MENYS 
DESPESES 14.207,03 -3.160,04 0,00 11.046,99

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




