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1. Activitat de l’entitat 

a) Activitats desenvolupades durant l'exercici 

La Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, amb número 2315 d’inscripció en el 

registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya i CIF G17900374, té la seva seu social al 

Passeig de la Devesa, 35, codi postal 17001 de Girona (Gironès). 

Té com a finalitats bàsiques la gestió i administració de l’Auditori Palau de Congressos i el 

desenvolupament d’activitats culturals, preferentment musicals, i congressuals, i disposa de 

plena potestat organitzativa i financera per assolir-les. 

La legislació vigent a la que s’acull l’entitat és la següent: 

- Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s’aprova la Instrucció per a l’organització i el 

funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya. 

- Llei 49/2002 de 23 de desembre de “règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 

incentius fiscals al mecenatge”. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.  

-Reial Decret 1337/2005 de 11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de 

competència estatal. 

- Reial Decret 1611/2007 de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de 

competència estatal. 

- Llei 4/2008 del 24 d’abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques 

- Reial Decret 259/2008 de 23 de desembre pel qual s’aprova el nou pla general de 

comptabilitat de Fundacions, així com per la seva condició d’Administració Pública atorgada 

segons estudi efectuat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat,  de classificació 

d’entitats a efectes de comptabilitat nacional de l’Ajuntament de Girona, s’aplica el règim 

pressupostari establert per la Instrucció de Comptabilitat aprovada per Ordre HAP/1781/2013. 

- Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a 

les persones jurídiques. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Finacera, i 

normativa que la desenvolupa, en tant que entitat classificada com Administració Pública als 

efectes de comptabilitat nacional. 

En acompliment de les seves finalitats, i d’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, l’activitat de 

la fundació s’adreça a: 
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a) Promoure i fomentar tot tipus d’activitats culturals, especialment les musicals, per tal de dotar 

la ciutat d’una programació estable musical de qualitat, ja sigui directament des de la Fundació, 

o mitjançant la col·laboració d’altres institucions i associacions. 

b) Promoure l’activitat congressual a la ciutat mitjançant l’organització de congressos, 

convencions, simposis, jornades i seminaris. 

c) Esdevenir el referent musical de la ciutat i facilitar l’accés als diferents actors musicals, per 

contribuir al desenvolupament de la sensibilitat de la ciutadania i a l’enriquiment de la vida 

cultural de la ciutat. 

d) Generar economies d’escala i valor afegit per a altres sectors d’activitats en l’àmbit turístic, 

cultural, empresarial, laboral i científic. De forma particular en el sector turístic, contribuir a 

l’increment de visitants i a la desestacionalització a través d’una oferta regular i sostinguda. 

e) Fomentar la cooperació del sector públic amb el sector privat econòmic i social; i dels àmbits 

local i supralocal en l’administració.  

f) Cercar i fomentar, tant en la planificació com en l’execució, els principis d’excel·lència, 

innovació, sostenibilitat i l’ús de noves tecnologies.  

L’activitat de la Fundació es desenvolupa, majoritàriament, a l’equipament AUDITORI PALAU 

DE CONGRESSOS, que, en l’àmbit cultural pren el nom d’AUDITORI DE GIRONA i, en el 

comercial, el de PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA. 

ACTIVITAT CULTURAL I MUSICAL – AUDITORI DE GIRONA 

Amb l’objectiu de dotar la ciutat d’una programació estable musical de qualitat, directament o 

col·laborant amb tercers, l’Auditori de Girona ha acollit, dins la seva programació musical de 

2017, un total de 84 concerts, dels quals 62 de programació pròpia (48 en programació estable 

de primavera i tardor i 14 del cicle Nits de Clàssica) i 22 dels festivals Strenes, Temporada Alta 

i Festival de Jazz, amb una ocupació total de 42.637 assistents (un 75,59% de l’aforament 

total), destacant la participació majoritària de dones (un  54,31% en els concerts de primavera i 

tardor i un 63,53 % en el cicle estiuenc de Nits de Clàssica. 

Per altra banda, i amb la voluntat d’esdevenir referent musical de la ciutat i facilitar l’accés als 

diferents actors musicals, per contribuir al desenvolupament de la sensibilitat de la ciutadania i 

a l’enriquiment de la vida cultural de la ciutat, durant l’any 2017 s’ha treballat en diferents 

projectes i accions, entre les que destaquen: 

- Projecte Càpsula 2017: escenari destinat a donar a conèixer el talent local. 

- Apropa Cultura: programa socioeducatiu, promogut per la Fundació de l’Auditori i l’Orquestra, 

adreçat a facilitar l’accés a la cultura a persones en risc d’exclusió social i a fomentar els valors 

socials. 

- Auditori Obert: proposta educativa consistent en un programa de concerts amb perfil 

clarament pedagògic i adreçat a les escoles, amb la participació de diferents companyies 
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musicals vinculades al territori. L’any 2017 s’han realitzat 10 funcions a les que hi ha assistit un 

total de 5.868 escolars, de primària i secundària, procedents de 60 centres educatius. 

- Exposició Travessia: “un gest sobre textures i colors”, de Domènec Fita, muntatge amb obra 

pictòrica i estructures de gran format 

L’activitat es gestiona directament des de la Fundació, a través del departament de Música. 

Un altre dels objectius de la fundació en l’àmbit cultural, és la dinamització de l’entorn musical, 

motiu pel qual durant l’any 2017 des de l’Auditori s’ha donat veu a entitats i formacions 

musicals com són Joventuts Musicals de Girona, Orquestra de Girona, Cobla Ciutat de Girona, 

GIOrquestra, Cor Girona, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, entre d’altres... 

Per últim, en el marc de la cooperació amb el sector privat, econòmic, social i cultural, durant 

l’any 2017 s’han dut a terme un total de 22 concerts de promotors externs, amb una participació 

de 18.321 persones, i 89 activitats culturals que han comptat amb 16.196 assistents, i s’ha 

col·laborat amb l’Ajuntament de Girona i amb altres entitats en la realització de festivals com 

són el de Temporada Alta, el Festival de Jazz de Girona, el cicle Ibercamera, el Festival A 

Cappella, el Black Music Festival o el Festival Strenes. Aquestes activitats són gestionades 

pels seus organitzadors. La participació de la fundació es concreta amb la cessió dels espais i 

en la logística necessària per a la seva realització. 

També han trobat el seu espai a l’Auditori associacions que utilitzen la música per fer difusió 

dels seus projectes educatius o socials i solidaris (Conservatori de Música, Escola Municipal de 

Música de Girona, Escola de Música del Gironès, Oncolliga, Càritas, etc.) 

ACTIVITAT COMERCIAL I CONGRESSUAL – PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA 

Pel que fa a la promoció de l’activitat comercial i congressual a la ciutat, aquest any 2017 el 

Palau de Congressos de Girona ha acollit un total de 73 actes (13 congressos, 9 convencions, 

32 jornades i 19 esdeveniments), amb 133 dies d’ocupació i amb la participació de 38.550 

persones.  

Aquests actes són organitzats per tercers  i acollits per la Fundació, que els presta els serveis 

de cessió d’espais i logístics necessaris per al seu desenvolupament. L’activitat es gestiona 

directament des de la Fundació, a través del departament de Congressos. 

La Fundació també realitza activitats de promoció per a la difusió i comercialització de la 

destinació i del Palau de Congressos, en l’àmbit nacional, estatal i internacional (especialment 

en els mercats francès, alemany i anglès), amb l’objectiu de figurar en el circuit de destinacions 

que acullen congressos, i generar, així, valor afegit a altres sectors d’activitat en l’àmbit turístic, 

cultural, empresarial i científic i, de forma particular en el sector turístic tot contribuint a 

l’increment de visitants i a la desestacionalització del turisme. 

En aquest sentit, la Fundació i l’Ajuntament de Girona treballen conjuntament amb un Pla 

d’Accions Comercials que inclou, entre d’altres accions, l’assistència a Fires internacionals, la 
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participació en “workshops”, la col·laboració en viatges de familiarització, les agendes 

comercials i les presentacions de “Girona ciutat de Congressos”. 

En el camp de la cooperació amb el sector públic i privat més proper, durant l’any 2017 s’ha 

treballat, a nivell de ciutat, amb l’Hospital Trueta i l’Hospital santa caterina, el Col.legi de 

Metges de Girona i la Universitat de Girona UDG i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona, 

i a nivell més ampli amb  Reunions entre Volcans (turisme d’Olot), Lloret Convention Bureau 

(Turisme de Lloret) amb l’aliança OGL, amb El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb 

el Catalunya Convention Bureau (Agencia Catalana de Turisme) i amb el Palau de Congressos 

Baluarte de Pamplona. 

   

b) Ajuts atorgats 

Durant l’any 2017 no s’ha atorgat cap ajut. 

 

c) Convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats 

A part dels convenis reguladors de les aportacions i subvencions que rep la fundació i que 

s’esmenten en el punt 13 d’aquesta, durant l’exercici s’han subscrit els convenis següents de 

col·laboració: 

Conveni de col·laboració per a la participació de la fundació en el programa “Escena 25”  

- Entitats intervinents: Fundació Auditori Palau de Congressos i Institut Català de les Empreses 

Culturals  

- Impacte monetari: 18 € de menys ingressos. L’impacte econòmic d’aquest conveni no afecta a 

pressupost de despeses sinó al d’ingressos, en tractar-se de descomptes aplicats a la venda 

d’entrades a joves d’entre 18 i 25 anys.  

- Drets de la Fundació:  

 Publicitat en la plataforma “Escena 25” 

  Gaudir de condicions avantatjoses en la contractació de paquets publicitaris oferts per 

 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) d’acord amb el conveni 

 signat entre l’ICEC i aquesta entitat. 

- Obligacions de la Fundació: 

 Aplicar preus especials als joves inscrits al programa “Escena 25” per als espectacles 

 que la Fundació ofereixi en el marc del programa 

 Incloure el logotip d’ “Escena 25” en la publicitat que emeti dins l’oferta de la CCMA en 

 el marc del conveni amb l’ICEC 



6 
 

- En què coadjuva al millor compliment de les finalitats fundacionals: Apropament de 

l’equipament i de la programació a la població, contribuint així al desenvolupament de la 

sensibilitat de la ciutadania i a l’enriquiment de la vida cultural de la població jove d’entre 18 i 25 

anys. 

Conveni de col·laboració per a la promoció de la ciutat de Girona i la seva àrea com a 

destí turístic i de negocis i dels serveis de transport en ferrocarril de Renfe 

- Entitats que intervenen: Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona i Renfe Viajeros 

Sociedad Mercantil Estatal, SA  

- Impacte monetari: 0 € 

- Drets de la Fundació: 

 Obtenir descomptes per als participants en accions comercials i congressuals 

 Intercanvi comercial de productes amb Renfe, segons necessitats, que es concretarà 

 en addendes al conveni 

 Publicitat en suports i mitjans de comunicació utilitzats per Renfe per a la difusió de la 

 seva col·laboració en els congressos i esdeveniments en els que hi participi 

- Obligacions de la Fundació: 

 Promoure i publicitar els serveis de Renfe com a mitjà de transport en les activitats que 

 dugui a terme la fundació per a la promoció del turisme i de negocis en l’àrea de Girona 

 Informar als assistents congressistes i expositors de els condicions especials ofertades 

 per Renfe 

 Incorporar la marca Renfe en els mitjans de publicitat dels esdeveniments comercials i 

 congressuals en els que hi participin ambdues entitats 

 Insertar en el web oficial de la fundació un enllaç a la pàgina web de Renfe 

- En què coadjuva al millor compliment de les finalitats fundacionals: En la promoció de 

l’activitat congressual a la ciutat, en l’increment de visitants i en el foment de la cooperació del 

sector públic amb el sector privat econòmic. 

Conveni de col·laboració per a l’organització del cicle de música clàssica Ibercàmera en 

el marc de la programació estable de l’Auditori 

- Entitats que intervenen: Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona i Ibercàmera, SA 

- Impacte monetari: 181.500 € 

- Drets de la Fundació: 

 Difusió de la programació i foment de nous públics per part d’Ibercàmera, SA 

 Inclusió en la programació estable de l’Auditori de 10 concerts integrants de la 

 temporada de concerts Ibercàmera, essent a càrrec d’Ibercàmera, SA tota la despesa 
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relativa a la coordinació, contractació i pagament dels músics, artistes i drets d’autor, així 

com la relativa a material promocional de l’activitat d’Ibercàmera a Girona, incloent-hi els 

programes de mà 

Incorporació del logotip de la fundació en el material de difusió propi d’Ibercàmera 

Aplicació dels descomptes propis de l’Auditori de Girona en la venda d’entrades del cicle 

Ibercàmera 

70 invitacions per a cadascun dels concerts per atendre els compromisos de la fundació 

amb els seus patrons i mecenes 

- Obligacions de la Fundació: 

 Efectuar una aportació de 181.500 € (IVA inclòs) a Ibercàmera SA per al sosteniment 

 de la seva activitat d’acord amb la programació presentada per a la temporada 2017 

 Acollir en les sales de l’Auditori la programació del cicle Ibercàmera 2017 

- En què coadjuva al millor compliment de les finalitats fundacionals:  

 Promoció i foment de l’activitat musical i dotació de programació estable de qualitat en 

 la música clàssica 

 Contribució al desenvolupament de la sensibilitat de la ciutadania i a l’enriquiment de la 

 vida cultural de la ciutat 

 Foment del sector públic amb el sector privat 

 

d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites 

El nombre total de persones usuàries dels serveis culturals prestats per la fundació ha estat 

d’un total de 40.912 persones pel que fa a la programació musical (temporada Primavera i 

Tardor, inclosos els festivals Strenes i Temporada Alta, i cicle Nits de Clàssica), de les quals 

s’estima, segons enquestes de participació lliurades, que un 54,31% han estat dones. 

No s’estableix cap criteri per a la selecció del públic, que accedeix lliurement a les activitats, 

sense que existeixi cap mena de restricció d’accés, fora del de no superar els aforaments. 

Pel que fa a l’activitat congressual, la participació ha estat de 38.550 persones. En tractar-se 

d’accions promogudes per externs, cadascun dels organitzadors estableix els criteris per a la 

inscripció en els esdeveniments d’acord amb la seva temàtica i públic destinatari, especialment 

en els congressos. Les jornades i esdeveniments de caire general (tipus conferència) han estat 

obertes al públic, sense criteris previs de selecció ni cap restricció d’accés. 

 

e) Accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat de tracte i d'oportunitats 

entre dones i homes durant l'any 
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Per les característiques de les activitats dutes a terme en el marc de l’àmbit en el qual treballa 

la fundació, no s’ha realitzat cap acció específica en aquest sentit, tot i que es vetlla perquè cap 

de les accions, ni pròpies ni organitzades per tercers, atempti contra la igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes. 
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2.  Bases de presentació dels comptes anuals 

1. Imatge fidel 

Els estats financers adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació, i 

representen una imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació. 

2. Principis comptables no obligatoris aplicats 

Per a la preparació dels Estats Financers s’han aplicat els següents principis i procediments de 

comptabilitat : 

- Prudència valorativa:  els ingressos es registren en el moment de la realització i les 

despeses en l’instant que es reconeixen 

- Empresa en funcionament: els comptes anuals, així com els detalls i informacions que 

apareixen en aquesta Memòria, estan presentats sobre la base i concepte de la continuïtat 

de la gestió. Així, els criteris de valoració s’han aplicat segons aquest principi general de 

continuïtat en l’activitat de la Fundació. 

- Registre i acreditació: Els ingressos, despeses, drets i obligacions s’imputen i es 

reconeixen en base a la data en que es generen, amb independència de la data de 

realització de llur cobrament o pagament. 

- Preu d’adquisició: El criteri de valoració seguit ha estat el del cost d’adquisició o producció. 

- Correlació d’ingressos i despeses: els ingressos, conjuntament amb els costos i les 

despeses necessàries per a la seva obtenció, es reconeixen seguint el principi de 

correlació d’uns amb altres, incloent-s’hi els pagats i les previsions necessàries per a 

complir el principi de prudència assumit per la Fundació. 

- No compensació: Els actius i passius es presenten separadament a fi de mantenir 

clarament especificats els drets i les obligacions que representen segons llur naturalesa. 

- Classificació dels terminis: Els dèbits i crèdits es classifiquen en de llarg o curt termini 

segons si els seus venciments són superiors o inferiors a un any. 

3. Comparació de la informació 

Els Comptes Anuals de l’exercici es presenten en comparació amb els valors de l’exercici 

anterior, d’acord amb el principi d’uniformitat. 

4. Agrupació de partides 

No hi ha partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a l’estat 

de canvis en el patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efectiu. 

5. Elements recollits en diverses partides 
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No  hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç. 

6. Canvis en criteris comptables 

Els criteris utilitzats al preparar els comptes anuals de l’exercici no han sofert cap canvi, 

respecte als que s’havien utilitzat al formular els comptes de l’exercici anterior, que hagi tingut 

un impacte significatiu en els comptes anuals. 

Tot i no ser un canvi de criteri comptable s’ha hagut de modificar la manera de comptabilitzar 

l’IVA i ha deixat de ser deduïble en la seva totalitat ja que la Fundació ha entrat en el règim de 

prorrata especial.   

7. Correcció d’errors 

S’han tornat a formular els comptes de l’exercici 2016 per tal d’incloure-hi la provisió per 

ingressos previstos de dubtós cobrament, d’import de 63.087,02 no prevista en els comptes 

inicials, cosa que ha provocat la variació del resultat de l’exercici anterior. 
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3. Aplicació de resultats 

 
Bases de repartiment Import

Excedent de l’exercici (Resultat Negatiu) -290.958,67

 Total base de repartiment = Total aplicació 

Aplicació a Import

Fons dotacional o fons social 

Fons especials 

Romanent 

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 

 Total aplicació = Total base de repartiment 

   

El Resultat de l’exercici ha estat negatiu, per aquest motiu no hi ha excedent a repartir, el 

resultat passa a la partida de Resultats Negatius d’Exercicis Anteriors. 
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4. Normes de registre i valoració 

 

1. Immobilitzat intangible 

La Fundació té aplicacions informàtiques comptabilitzades pel seu valor d’adquisició de 773,15 

euros, però que a data 31.12.2017estan completament amortitzades. S’ha fet servir un criteri 

d’amortització lineal tenint en compte la seva vida útil. 

Aquest any no s’ha adquirit cap immobilitzat intangible. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural 

La Fundació no té cap bé integrant del patrimoni cultural. 

3. Immobilitzat material  

La Fundació ha adquirit aquest exercici elements d’immobilitzat per valor d’11.768,56 € euros, 

que corresponen a:  

- Mobiliari: Taula rodona destinada a reunions internes dels equips de treball, amb una vida útil 

estimada de 10 anys. 

- Altres instal·lacions: Substitució de la instal·lació d’escalfadors elèctrics per a la producció 

d’aigua calenta, amb una vida útil estimada de 10 anys. 

- Equips processos d’informació: 

 - Dos switchos rack de telecomunicacions, amb una vida útil estimada de 10 anys 

 - Impressora, amb una vida útil estimada de 5 anys. 

Tots els elements que figuren al seu Balanç s’han amortitzat seguint el mateix criteri 

d’amortització lineal sobre el seu preu d’adquisició, que s’ha fet servir els exercicis anteriors. 

4. Inversions immobiliàries 

La Fundació no té en propietat cap terreny, ni cap edifici, com a inversió immobiliària. L’activitat 

es desenvolupa en l’immoble llogat a l’Ajuntament de Girona. 

5. Arrendaments  

No n’hi ha. 

6. Permutes 

La Fundació no ha efectuat cap permuta. 

7. Actius financers i passius financers 

La Fundació no té Actius financers ni a llarg, ni a curt termini. 
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8. Existències 

La Fundació no té existències. 

9. Impostos sobre beneficis 

La Fundació està sotmesa al règim fiscal especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 

de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al 

mecenatge. 

S’ha fet el càlcul de l’impost tenint en compte aquests ajustaments corresponents als ingressos 

i les despeses exempts per al càlcul de la Base Imposable, i la quota resultant de l’Impost 

sobre Beneficis és de 0,00 euros. 

10. Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es 

produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del 

moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d’ells. 

11. Provisions i contingències 

S’ha desdotat provisió per crèdits incobrables ja que al 2016 es van donar de baixa al balanç 

en considerar-se incobrables definitivament.  

12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental  

No procedeix, no hi ha. 

13. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d’ordre social obligatòries o 

voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, 

vacances o havers variables i les seves despeses associades. 

14. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions rebudes s’han imputat a resultats de l’exercici. 

15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

No hi ha transaccions entre parts vinculades 
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5. Immobilitzat material 

1. Moviment durant l’exercici 

Durant l’any 2017 la Fundació ha realitzat les operacions següents: 

- Mobiliari: adquisició d’una taula rodona destinada a reunions internes dels equips de treball 

- Altres instal·lacions: substitució de la instal·lació d’escalfadors elèctrics per a la producció 

d’aigua calenta 

- Equips processos d’informació: 

 - Dos switchos rack de telecomunicacions 

 - Impressora 

No s’ha realitzat cap operació en relació a l’immobilitzat intangible. 

Les operacions realitzades queden reflectides en el quadre següent que recull, igualment, la 

situació de les amortitzacions. 

Immobilitzat Material Saldo Inicial Entrades Sortides 

Saldo 

Final 

Altres instal·lacions 27.305,68 7.897,04 0,00 35.202,72 

Equips processos informació 6.835,60 3.553,52 0,00 10.389,12 

Mobiliari 0,00 318,00 0,00 318,00 

Altre immobilitzat 11.682,38 0,00 0,00 11.682,38 

TOTAL MATERIAL 45.823,66 11.768,56 0,00 57.592,22 

AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA Saldo inicial Dotació Saldo final A. pendent 

Altres instal·lacions, etc. 9.894,09 3.647,44 13.541,53 21.661,19 

Equips processos informació 3.453,82 1.077,48 4.531,30 5.857,82 

Mobiliari 0,00 31,80 31,80 286,20 

Altre immobilitzat 6.734,09 1.085,12 7.819,21 3.863,17 

TOTAL 20.082,00 5.841,84 25.923,84 31.668,38 

 

Per als diferents bens de l’immobilitzat material susceptibles de ser amortitzats se segueix el 

criteri d’aplicar una amortització lineal tenint en compte la seva vida útil dintre dels percentatges 

legalment establerts a les taules d’amortització. 
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6. Inversions immobiliàries 

No existeixen inversions immobiliàries 

7.  Béns del patrimoni cultural 

No existeixen inversions en patrimoni cultural. 

8.  Immobilitzat intangible 

No existeixen inversions en immobilitzat intangible. 

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

9.1. Arrendaments financers 

Arrendaments financers: no existeixen 

9.2. Arrendaments operatius 

Arrendaments operatius: no existeixen  
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10. Actius financers 

1. No hi ha actius financers a llarg termini. 

                      Classes 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini
Total 

Instruments de patrimoni 
Valors representatius de 

deute 
Crèdits, derivats i altres 

Ex 2017 Ex 2016 Ex 2017 Ex 2016 Ex 2017 Ex 2016 Ex 2017 Ex 2016 

Actius financers a cost amortitzat  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Tampoc hi ha actius financers a curt termini. 
 

                      Classes 
 
Categories 

Instruments financers a curt termini
Total 

Instruments de patrimoni 
Valors representatius de 

deute 
Crèdits, derivats i altres 

Ex 2017 Ex 2016 Ex 2017 Ex 2016 Ex 2017 Ex 2016 Ex 2017 Ex 2016 

Actius financers a cost amortitzat  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
2. Usuaris i altres deutors  

Desglossament de la partida B.II de l’actiu del balanç: 

Saldo inicial 811.813,00

Drets liquidats exercici 2.210.098,39

Rectificacions -42.377,14

Cobraments 2.406.780,02

Saldo final 572.754,23

   

3. Altre tipus d’informació 

En el desglossament anterior no hi consta la partida “Efectiu i altres actius líquids equivalents”, 

d’import de 91.982 euros corresponents al saldo del compte corrent bancari a nom de la 

Fundació. 
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11. Passius financers 

Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 

compleixen en l’entitat. 

Els préstecs pendents de pagament a final de l’exercici són els préstecs de tresoreria efectuats 

per l’Ajuntament que suposen un total de 621.479,48 euros, dels quals 175.000 euros a llarg 

termini. 

 

 

 

12. Fons propis 

 

FONS PROPIS  2017 2016 

Fons dotacional o fons social  30.000,00  30.000,00  

Romanent  0,00 112,88 

Excedents negatius ex. Anteriors  ‐164.979,69  

Excedents pend. aplic. activ. 
Estatutàries   

Aportacions per compensar 
pèrdues   

Resultat de l’exercici  ‐290.958,67 ‐165.092,57 

TOTAL  ‐425.938,36 ‐134.979,69 
 

Durant l’exercici no s’han produït aportacions no dineràries ni aportacions per compensar 

pèrdues d’exercicis anteriors.  

                                     Classes 
Categories 

Instruments financers a llarg termini
Total 

Deutes amb entitats de crèdit 
Derivats 
Altres 

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

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 

                                     Classes 
Categories 

Instruments financers a curt termini
Total 

Deutes amb entitats de crèdit 
Derivats 
Altres 

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

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 454.237,59 268.353,23 454.237,59 268.353,23 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 454.237,59 268.353,23 454.237,59 268.353,23 
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13. Subvencions, donacions i llegats 

L’import rebut durant l’exercici per aquests conceptes ha estat d’un total d’1.232.840 €, dels 

quals 1.082.840 € provinents del sector públic i 150.000 € del sector privat. 

Aportació de patrons:     

 - Sector públic:  

  Activitat general Ajuntament de Girona 885.840 €

  Activitat general Diputació de Girona 95.000 €

 - Sector privat:  

  Activitat musical Fundació DAMM 35.000 €

  Activitat musical Fundació Metalquímia 30.000 €

   Activitat musical El Corte Inglés 15.000 €

Subvencions:   

 - Sector públic:  

   Activitat musical Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 102.000 €

Col·laboracions i patrocinis:   

- Sector privat:  

  Activitat general 
Fundació bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de 

Barcelona - LA CAIXA 
45.000 €

   Activitat musical SA DAMM 25.000 €

Cap de les aportacions rebudes té caràcter de capital. 

Les aportacions privades s’han regulat mitjançant convenis de col·laboració i patrocini. En el 

cas SA DAMM, la seva aportació està regulada en un conveni a tres bandes (Ajuntament de 

Girona, DAMM SA i la Fundació), de patrocini per part de DAMM d’activitats culturals de la 

ciutat, entre les que s’inclouen les activitats musicals de l’Auditori. 

La subvenció de la Generalitat de Catalunya, destinada a la programació musical estable, 

també s’ha regulat mitjançant conveni establert entre la mateixa Generalitat, aquesta Fundació 

– en la seva qualitat de gestora de l’equipament Auditori de Girona i de la programació estable 

de música- i l’Ajuntament de Girona –en la seva qualitat de titular de l’equipament-. 
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Totes les aportacions desglossades en aquest punt s’han aplicat directament a l’activitat de la 

Fundació i s’han imputat directament al Compte de Resultats . 

La Fundació Auditori – Palau de Congressos  ha complert satisfactòriament les condicions 

associades a cadascuna de les aportacions rebudes. 

Moviment de les partides corresponents a aquest concepte: 

- Saldo inicial:        253.165,26 € 

- Aportacions exercici:    1.232.840,00 € 

- Cobraments:     1.265.435,36 € 

- Pendent de cobrament a final d’exercici:    220.569,90 € 
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14. Situació fiscal 

14.1. Impostos sobre beneficis 

Les rendes de l’entitat estan exemptes de l’Impost de Societats ja que està acollida al règim 

fiscal especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 

entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 

S’ha fet el càlcul de l’impost tenint en compte aquests ajustaments corresponents als ingressos 

i les despeses exempts per al càlcul de la Base Imposable, i la quota resultant de l’Impost 

sobre Beneficis és de 0,00 euros. 

Conceptes Augments Disminucions Bases
Resultat comptable de l’exercici  -290.958,67

Diferències permanents:  
Règim fiscal entitats sense fins lucratius i 
dels incentius fiscals al mecenatge (títol II 
LIS) 

2.339.001,26 2.048.042,59 

Diferències temporals:  
Compensació bases negatives exercicis 
anteriors 

 0,00

Correccions comptables:  

Base Imposable Impost Societats  0,00
 

 

14.2. Altres tributs 

Tal com s’informà en l’apartat 9 (Fets posteriors al tancament) de la memòria corresponent a 

l’exercici 2016, el 12 de juliol de 2017, i com a resultat de la comprovació i investigació, per part 

de l’Agència Tributària, respecte del compliment d’obligacions i deures tributaris en relació a 

l’impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent a 2016, es va signar l’acta de conformitat amb 

la inspecció realitzada de la que es desprèn: 

1) que la Fundació realitza activitat que es correspon amb sectors diferenciats (el comercial i el 

cultural) subjectes a règims diferents de deduccions de quotes de l’IVA suportat. 

2) que l’activitat musical de la Fundació es considera subjecta i exempta de l’impost i, per tant, 

sense obligació de repercussió de l’impost i, en conseqüència, sense dret a deducció de la 

quota de l’impost suportada. 

3) que l’activitat comercial es considera subjecta i no exempta de l’impost i, per tant, amb 

obligació de repercussió i dret a deducció del 100% de la quota de l’impost suportada. 

4) que les operacions aplicables indistintament a un o a l’altre sector d’activitat, tindran dret a 

deducció, pel que fa a l’exercici 2016, en la proporció del 21% de la quota, mentre que el 79% 

restant no serà deduïble. Aquesta proporció es correspon amb la proporció d’operacions 
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d’ingressos específics de cadascun dels sectors d’activitat durant l’exercici 2016 (21% 

correspon a activitat comercial i 79% a activitat musical) i es regularitza anualment en funció de 

la proporció que suposin les operacions d’ingressos resultants de l’activitat comercial respecte 

de la musical. 

5) que aquest criteri és aplicable a l’exercici 2016 i posteriors. 

En  conseqüència, i amb efectes d’1 de gener de 2016, el règim de tributació de l’IVA està 

subjecte al règim de deduccions en sectors diferenciats que suposa aplicar el règim de 

deduccions que correspongui a cadascun i que en el cas de la fundació suposa: 

 - la no deducció de l’IVA suportat en l’activitat musical,  

 - la deducció del 100% d’aquest IVA en l’activitat congressual, 

 - la deducció parcial de l’IVA en les despeses de caràcter general.  

El canvi d’aquest règim de tributació de l’IVA, aplicat als exercicis 2016 i 2017, ha suposat un 

impacte econòmic sobre l’exercici 2017 d’un import de 446.234,76 € de major despesa en 

concepte de l’IVA no deduïble. D’aquest import, 235.532,67 € corresponen a major despesa de 

l’exercici 2016 i 210.702,09 € a 2017. Malgrat els ajustaments realitzats durant el segon 

semestre de 2017, un cop conegut aquest canvi, no s’ha aconseguit absorbir aquest increment 

de despesa amb el pressupost de 2017, cosa que ha acabat repercutint tant en el tancament 

pressupostari com en la liquidació de comptes de l’exercici. 
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15. Ingressos i despeses 

1. No s’han produït despeses pel funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat. 

2. Tampoc s’han produït despeses del tipus previstos a les partides 2 (Ajuts i altres despeses) i 

5 (Aprovisionaments) del compte de resultats. 

Les despeses que integren la partida 7 del compte de resultats, es desglossen en la forma 

següent: 

Despeses de personal -432.330,36 

Beques i ajuts    -4.485,00 

Retribucions -326.062,87 

Seguretat Social -101.782,49 

Pel que fa a la partida 8.c del compte de resultats, i en relació a la provisió per a insolvències i 

pèrdues de crèdits incobrables o de dubtós cobrament, s’ha incrementat la dotació amb 

5.104,79 € per tal de fer front a les rectificacions per baixes de crèdits per insolvència i 

incobrables d’exercicis anteriors (36.286,53 €) i a la provisió, dins l’exercici 2017, per a crèdits 

de dubtós cobrament per import de 31.905,28 €.  

3. No s’han produït ingressos per la venda de béns o prestació de serveis produïts per permuta 

de béns no monetaris i serveis 

4. No existeix saldo a la partida “Altres resultats”. 

5. Informació sobre: 

a) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

S’han produït els ingressos per aportacions, subvencions, patrocinis i col·laboracions que s’han 

detallat en el punt 13 d’aquesta memòria, per un import d’1.232.840,00 euros 

b) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades: 

No se n’han realitzat 

c) Transaccions efectuades en moneda estrangera: 

No se n’han realitzat 

 















Activitat musical 221.328,62 

Activitat comercial i congressual 593.873,97 

Serveis de seguretat i vigilància -26.304,95 

Serveis personal de sala -57.983,81 

Serveis personal tècnic -95.415,41 

Serveis sanitaris i d'ambulància -3.240,00 

Altres serveis professionals -3.995,39 

Despeses artistes -832,66 

Drets d'autor -17.544,41 

Funcionament -3.874,01 

Serveis artístics -622.427,02 

Serveis de seguretat i vigilància -20.376,21 

Serveis de suport a taquilles -2.816,89 

Serveis personal de sala -40.606,49 



Serveis personal tècnic -123.485,08 

Serveis sanitaris i d'ambulància -3.495,00 

Venda d'entrades -5.632,17 

Altres serveis professionals -3.913,46 

Funcionament -2.969,22 

Quotes i subscripcions -1.523,09 

Serveis de neteja -66.349,16 

Serveis de prevenció i riscos laborals -829,56 

Serveis de seguretat i vigilància -56.210,58 

Serveis de telefonia -6.019,75 

Serveis personal tècnic -124,62 





Nom:

Número d'inscripció:

Exercici comptable:

700, 705, (706), (708), (709)

721

722, 723

724

728

727

(658)

(650), (651), (652), 729

(653), (654)

(6930), 71*, 7930

73

(600), (601), (602), 606, 608,

609, 61*, (6931), (6932),

(6933), 7931, 7932, 7933

(607)

752

751, 753, 754, 755, 759

(64)

(620)

(621)

(622)

(623)

(624)

(625)

(626)

(627)

(628)

(629)

(631), (634), 636, 639

(655), (694), (695), 794,

7954

(656), (659)

NÚM. DELS COMPTES

(Deure) Haver

Compte de Resultats abreujat



Nom:

Número d'inscripció:

Exercici comptable:

NÚM. DELS COMPTES

(Deure) Haver

Compte de Resultats abreujat

(68)

725, 726

7951, 7952, 7955, 7956

(690), (691), (692), 790, 791,

792

(670), (671), (672), 770, 771,

772

760, 761, 762, 769

(660), (662), (665), (669)

(663), 763

(668), 768

(696), (697), (698), (699),

796, 797, 798, 799

(666), (667), (673), 766, 773

(6300)*, 6301*, (633), 638

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo



Nom:

Número d'inscripció: 2315

Exercici comptable: 2016

Exercici

202, (2802), (2902)

206, (2806), (2906)

208, (2808), (2908)

200, 201, 203, 205, (2800),

(2801), (2803), (2805),

(2900), (2901), (2903),

(2905)

209

210, 211, (2811), (2910),

(2911)

212, 213, 214, (2812),

(2813), (2814), (2912),

(2913), (2914)

215, 216, (2815), (2816),

(2915), (2916)

217, 218, (2817), (2818),

(2917), (2918)

219

220, (2920)

221, (282), (2921)

230, (29190)

231, 232

234, (29194)

239

2403, 2404, (2493), (2494),

(2933), (2934)

2423, 2424, (2953), (2954)

2413, 2414, (2943), (2944)

2405, 250, (2495), (259),

(2935), (296)

2425, 252, 253, 254, (2955),

(298)

2415, 251, (2945), (297)

255, 258, 26

474

FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA

Balanç abreujat

NÚM. DELS COMPTES

(Deure) Haver



Nom:

Número d'inscripció: 2315

Exercici comptable: 2016

Exercici

FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA

Balanç abreujat

NÚM. DELS COMPTES

(Deure) Haver

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

(39), 407

440, 441, 442, (447)

443, (4933), (4934), (4935)

444

445, 446, 449, (490)

460, 464, 544

4709

4700, 4707, 4708, 471, 472,

473

558

5303, 5304, (5393), (5394),

(5933), (5934)

5323, 5324, 5343, 5344,

(5953), (5954)

5313, 5314, 5333, 5334,

(5943), (5944)

5353, 5354, 5523, 5524

5305, 540, (5395), (549),

(5935), (596)

5325, 5345, 542, 543, 547,

(5955), (598)

5315, 5335, 541, 546,

(5945), (597)

5355, 545, 548, 551, 5525,

554, 5590, 565, 566

570, 572,574

576



Nom:

Número d'inscripció: 2315

Exercici comptable: 2016

Exercici

FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA

Balanç abreujat



Nom:

Número d'inscripció: 2315

Exercici comptable: 2016

Exercici

FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA

Balanç abreujat



Número d'inscripció: 2315

Exercici comptable: 2017

RETRIBUCIONS PERSONAL 365.000,00 326.062,87 38.937,13

SEGURETAT I PRESTACIONS SOCIALS 116.000,00 106.267,49 9.732,51

LLOGUER EDIFICI 90.000,00 0,00 90.000,00

MANTENIMENT EDIFICI I INSTAL LACIONS 90.000,00 111.058,68 21.058,68

MANTENIMENT EQUIPAMENT TÈCNIC 15.000,00 9.988,01 5.011,99

CONSUMS ELÈCTRICS I TELEFONIA 115.000,00 123.401,00 8.401,00

SERVEIS DE NETEJA 65.000,00 70.262,62 5.262,62

SERVEIS DE SEGURETAT 45.000,00 56.205,42 11.205,42

DESPESES DE FUNCIONAMENT 25.000,00 26.474,01 1.474,01

TAXES I IMPOSTOS 1.000,00 550,15 449,85

MAJOR DESPESA 2016 PER IVA NO DEDUÏBLE 0,00 86.479,48 86.479,48

INVERSIÓ 10.000,00 13.720,94 3.720,94

ACTIVITAT MUSICAL 744.000,00 791.634,41 47.634,41

ACTIVITAT COMERCIAL I CONGRESSUAL 58.500,00 55.827,95 2.672,05

TOTAL DESPESA 2017 1.739.500,00 1.777.933,03 38.433,03

INGRESSOS Proposta 2017 Executat Resultat

AJUNTAMENT DE GIRONA 880.000,00 885.840,00 5.840,00

DIPUTACIÓ DE GIRONA 95.000,00 95.000,00 0,00

GENERALITAT DE CATALUNYA 100.000,00 102.000,00 2.000,00

PATRONS I MECENES 215.000,00 150.000,00 65.000,00

LLOGUER D'ESPAIS i SERVEIS 221.500,00 218.730,57 2.769,43

VENDA D'ENTRADES 160.000,00 123.981,08 36.018,92

AUDITORI OBERT 23.000,00 25.425,20 2.425,20

ALTRES INGRESSOS 45.000,00 33.672,36 11.327,64

TOTAL INGRESSOS 1.739.500,00 1.634.649,21 104.850,79

DESPESA VINCULADA A INGRESSOS Despesa Ingrés Resultat

SERVEIS ASSOCIATS A CESSIONS D'ESPAIS 246.691,63 246.691,63 0,00

INTERCANVI PUBLICITARI 8.155,00 8.155,00 0,00

HONORARIS ARTÍSTICS A TAQUILLATGE 160.142,55 160.142,55 0,00

RESULTAT PRESSUPOST 2017 143.283,82

AJUSTAMENTS

1.396,00

MINORACIÓ DE DESPESA PER IMMOBILITZAT 7.879,10

5.104,79

149.053,19

RESULTAT EXERCICI 2017 290.958,70

MAJOR DESPESA 2016 PER IVA NO DEDUÏBLE PENDENT D'APLICACIÓ

Tancament pressupost

Nom: FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA

PROVISIONS COBRAMENTS DUBTOSOS

MINORACIÓ D'INGRESSOS PER DEVOLUCIÓ PENDENT DE PAGAMENT



Nom:

Número d'inscripció:

Exercici comptable:

700, 705, (706), (708), (709)

721

722, 723

724

728

727

(658)

(650), (651), (652), 729

(653), (654)

(6930), 71*, 7930

73

(600), (601), (602), 606, 608,

609, 61*, (6931), (6932),

(6933), 7931, 7932, 7933

(607)

752

751, 753, 754, 755, 759

(64)

(620)

(621)

(622)

(623)

(624)

(625)

(626)

(627)

(628)

(629)

(631), (634), 636, 639

(655), (694), (695), 794, 7954

(656), (659)

(68)

725, 726

Compte de Resultats abreujat



Nom:

Número d'inscripció:

Exercici comptable:

Compte de Resultats abreujat

7951, 7952, 7955, 7956

(690), (691), (692), 790, 791,

792

(670), (671), (672), 770, 771,

772

760, 761, 762, 769

(660), (662), (665), (669)

(663), 763

(668), 768

(696), (697), (698), (699),

796, 797, 798, 799

(666), (667), (673), 766, 773

(6300)*, 6301*, (633), 638

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo



Nom:

Número d'inscripció: 2315

Exercici comptable: 2017

Exercici

FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA

Balanç abreujat

NÚM. DELS COMPTES
(Deure) Haver



Nom:

Número d'inscripció: 2315

Exercici comptable: 2017

Exercici

FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA

Balanç abreujat

NÚM. DELS COMPTES
(Deure) Haver



Nom:

Número d'inscripció: 2315

Exercici comptable: 2017

Exercici

FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA

Balanç abreujat








