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BAIANC ABREUJAT AL T ANCAMENT DE L'EXERCICI 2018 DE lA FlJNDACIÓ OBSERVATORIDE L'EBRE 

ACTIU 
Notes de la Saldo al Saldo al 

PATRIMONI NETI PASSIU 
Notes de la Saldo al S a ldo al 

McmOria 31/12/2018 31 / 12/2017 J\lemOria 31 / 12/2018 31 / 12 /20 17 

A) ACTIU NO CORRENT J .3-13.083,35 1.259.905,68 A)PATRIMONINET 1.41 1.546,05 1.-128.429,55 

L Jmmobilitzat intangible. 5 2.567,16 6.880,87 A-1) Fons propis. 9 548.567,32 633.353,86 

2. Ap licnc ions informlltiques 2.567. 16 6.880.87 l. Fons dotacionals o fons sodals 333.948 ,1 6 333.9 -18,16 

1. Fons dotacionals 333.948. 16 333.948. 16 

IL Immobilitzat material. 5 1.339.616,19 1.252.124,81 lll E.,:cedents d'exercicis anteriors 29 9 .405,70 321.732,48 

l. Terrenys i constrnccio ns 1.000.487.31 1 026387.03 l . Romanent 299.405 .70 32 1.732.48 

2. lnsta l.lacions. mnquin3ria i utitlatg:e 256.514.98 204.846.43 
3. Mobiliari i F.qu ips pera processan~nt d'in fo nnació 82.6 13,90 20.891.35 V. E.'\:cedent de l'cxercici (positiu o negatiu). -84.786,5-1 -22 .326,78 

A-2) Sul:n,encions donacions i llegats rebuts i altres 
ajus taments 

10 862.978.73 795.0 75,6 9 

Vl. lnn~rsions financeres a llarg termini 6 900,00 900,00 l. Subvencions de capital 842.648.81 774.44 1. 16 

4. A ltn:s actius timrncers 900.00 900.00 2. Donacion s i llegats de capital 20.329.92 20.634.53 

B) PASS TUNO CORRENT 364.808,87 272.573, 19 

TI. Deutes a llarg termini. 10 364.808 ,87 272.573,19 

3. A ltres de utes a llarg termin i 364.808,87 272.573. 19 

U) ACTIU CORRENT 5-13 .470,62 56-1.727,94 q PASS JU CORRE'IT JJ0.199,05 123.630,88 

TI. Usuaris patrocinadors i deutors de les acthitats i 
6 491.890,08 185.717.43 

altres comptes a cobrar 
m Dentes a curt termini. 8 849,99 86 2,13 

l. Us uaris i deutors per,·e ndes i pres tació de serveis 57.053.50 49.095.75 l. Deutes a1nb e ntitats de credit 369.99 622. 13 
3. Patrocinadors 18.395.06 17.384.94 2. A ltres deutes a curt tem1ini 480.00 240.00 
5. Personal 503.57 364.82 
ó. Actiu s per impost corrent º·ºº 18.33 
7. A ltres crCdits ambles Administracions Públiques 415.937.95 118.853.59 

IV.Creditors per activitats i nitres comptcs a pagar 8 109.3-19,06 122.768,75 

Vl. Jn,ersions financeres a curt termini 6 300,00 300.00 1. Proveldors 49.904.1 7 55.520.90 

4. A ltres act iu s fínancers 300.00 300.00 2. Creditors Varis 14.245.00 20. 174.02 
3. Pers o nal (re muneracio ns pendents de pagament). 10.49 1.63 11.704.02 

V. Periodificacions a curt termini. 7 2.926,18 2.793,52 
4. Passius per impost corrent i altres deutes ambles 

34.708.26 35 .369.8 1 
Adrninistracions Públiques 

VL F.fectiu i altres actius líquids equivalcnts. 48.354,36 375.916,99 

l. Tn:sore;:ria 48.354,36 375 9 16.99 

TOTALACTJU(A+B) 1.886 .553,97 1.824.633,62 TOTAL PATRIMONINET I PASSIU (A + B +q J .886.553 .9 7 J.824.633,62 
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COMPT ES DE PERDUES I GUAN\ 'S ABREUJAT CORRESPONENT A L' EXERCICI ACABAT EL3 1/12/ 18 DE LA FUNDACIÓ 

OBS ERVATORI DEL'EBRE 

Notes de Saldo al Saldo al 
la 3 1/ 12/20 18 31/12/20 17 

Memoria (Dcurc) Hawr (Dcure) Hmcr 

1. lngressos pcr les ac tivitats 532.990,32 5 10.504,86 

b) lngressos rebuts amb carácterpe ,iód ic 15 369.500,00 372.500,00 

d) Subvencions oficials a les ac tivitats 10 162.240,32 153.454,29 

e) Donac iones i a lt res ingressos per a activitats 1.250,00 1.250,00 

g) Reintegrament de s ubvencions, donacions i llegats rebuts 7 0,00 ( 16.699,43) 

2. Ajuts concedits i altres despeses 12 (7.805,5 2) (7.637,50) 

a) Ajuts concedits (7.805,52) (7.637,50) 

5. AprO\isionaments. (23 .767 ,84) (19 .891 ,74) 

a) Consums i dete,iorament d'exis tencies 12 (23.767,84) ( 19.891,74) 

6. Altres ingrcssos de l'acti,itat 103.432,6 1 11 6.535,13 

b) Altres ingressos accessoris i a lt res de getió co JTent 103.432,61 116.535, 13 

7. Des peses de personal. 12 (474. 169,75) (433 .963,61) 

8. Altres des peses d' explotació. (1 77.773,46) (1 57.7 18,61) 

a) Serve is exte,iors. (180.581,74) (153.567,70) 

a, ) Reparacions i conservac ió (64.970,28) (45.27 1,84) 

a4 ) Serveis profess ionals independents (19.484,71) ( 12.567,40) 

a5) Trans ports (330,06) ( 1.608,67) 

a6) P,imes d'asseg urances (7.280,23) (6.476,75) 

a7) Serveis bancaiis ( l . 190,40) (78 1,85) 

a8) Pub licitat , propaganda i re lacions públiq ues (905,77) (238,50) 

a9) Subminis traments (17.6 14,62) ( 18.406,83) 

a 10) A ltres serve is (68805,67) ( 68.2 15,86) 

b) T1ibuts 2.808,28 (4. 150,9 1) 

8. Amortització de l 'inU11obi li tzat. 5 (72.373 ,16) (54 .190 ,17) 
( 

9. S ub,~ncions donacions i ll cgats traspassats al res ulta! 10 34.747,94 23.456,56 

13 . Altres res ultats 12 50, 16 459,11 

1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (84.668,70) (22 .445,97) 

14. lngressos financers 0,00 130,5 1 

15. Despcses fi nanceres ( 11 7,84) ( 11,32) 

miw;uLTAT FI ANCER (117 ,84) 119,19 

JJI) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (84.786,54) (22.326,78) 
·-·· 

19. hnpostos sobre benefici s. 11 0,00 0,00 

A.4) RESULTA T DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUAD ES (84 .786,54) (22326 ,78) 
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ESTAT DECANVIS EN EL PATRIMO NI NET AB REUJATCORR ES PO NENT A L' EXElKICI ACABAT EL3 1/1 2/2 01 8 DE LA FUNDACIÓ 
OBSERVATORI DEL'EBRE 

facede nts E.,cede nis de 
S ubwnc ions 

Fons dotacional donacions i TOTAL 
cxc rc icis antcriors l'exercici 

ll cgats 

SALDO, FINALDE L'A N 2016 333.948, 16 3 15.602,69 6.129,79 814 .7 12,08 1.470.392,72 

Ajus tame nt per can vis de c1ite1i 2016 i an teriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajus tame nt per en ors 2016 i ante1io rs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDOAJUSTAT, IN ICIDEL'A 'Y2017 333.948, 16 3 15.602 ,69 6.129,79 8 14.712 ,08 1.470.392 ,72 

l. E.xcedent de l'exe rc ici 0,00 0,00 (22 .326,78) 0,00 (22.326,78) 

11 . Operacions de pat,imo ni net 0,00 6.1 29,79 (6. 129,79) ( 19.636,39) ( 19.636,39) 

4. Altres operacio ns 0,00 6.129,79 (6.129,79) ( 19.636,39) (1 9.636,39) 

SALDO AJUSTAT, FINALDEL'ANY20 17 333.948,16 321.732,48 (22.326,78) 795.075 ,69 1.428.429,55 

Ajus tame nt percanvis de c1it eri 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aju s tame nt pere,rnrs 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO AJUSTAT, 1 'ICI DEL'ANY2018 333.948,16 32 1.732 ,48 (22.326,78) 795.075,69 1.428.429,55 

l. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 (84.786,54) 0,00 (84.786,54) 

11. Operacions de pat,imo ni net 0,00 (22.326,78) 22.326,78 67.903,04 67.903,04 

4. Alt res operacions 0,00 (22 .326,78) 22 .326,78 67.903,04 67.903,04 

SALDO AJUSTAT, FINALDEL'ANY2018 333.948,J 6 299.405,70 (84.786,54) 862 .978,73 1.411.546,05 
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MEMORIA 2018 (ABREUJADA) 
FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

L'entitat FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE (en endavant, Fundació) té com a finalitat la gestió , 
promoció, foment i desenvolupament de l'Observatori de física cósmica de la "Fundació Observatori de 
l'Ebre" situat al terme municipal de Roquetes. 

El seu número de identificació fiscal és el G4301891 O, i figura inscrita al Departament de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 57 . 

L'any 2014 la Fundació Observatori de l'Ebre va ser classificada, amb una participació no majoritaria de la 
Generalitat de Catalunya , dins del sector d'Administració pública de la Generalitat, d'acord amb la 
metodología del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC). 

Les tasques de l'Observatori són de recerca, observació i estudi en els camps de la relació entre fenómens 
solar i terrestres, la meteorologia, la geofísica i la geodesia. El Patronat de la Fundació precisara, si 
s'escau, les línies prioritaries de treball de l'Observatori , sempre que dins de l'ambit general de les ciencies 
de la Terra i de l'Espai , assegurant l'activitat d'observació. Les tasques de l'Observatori de l'Ebre també són 
de divulgació de les observacions i estudis esmentats, particularment mitjani;:ant la docencia, l'edició de 
publicacions científiques i el manteniment de les bases de dades destinades a difondre-les i facilitar-ne 
l'accés. lgualment es consideraran de la Fundació tots aquells serveis de Formació i Educació que pogués 
prestar a tercers, així com la col ·laboració amb el món empresaria l i social, a efectes de completar els fins 
fundacionals. 

La Fundació té el seu domicili social a Roquetes, a la seu de l'Observatori de l'Ebre. 

Les activitats de la Fundació, ates que són principalment de recerca i estudi , no tenen com a destinataris a 
persones físiques concretes. Per aquesta raó, no es pot detallar !'impacte diferenciat entre homes i dones ni 
desglossar-ho per sexes. 

D'acord amb l'article 6 deis Estatuts de la Fundació Observatori de l'Ebre l'órgan de Govern de la Fundació 
és el Patronat, que esta integrat pels següents patrons: 

l. Un patró en representació del Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui les competencies 
en materia de Recerca. 

11. Un patró en representació del Consell Superior d'lnvestigacions Científiques, nomenat per ly¡ ~ ,.. 
Presidencia . '----- \ · · 'V 

111. Un patró en representació de la Diputació provincial de Tarragona , nomenat pel President d'aquesta . \ ~ 
IV. Un patró en representació de l'lnstitut Geografic Nacional, que sera el Director de !'Instituto Geográfico 

Nacional. 
V. Un patró en representació de l'Ajuntament de Roquetes (Tarragona), nomenat per !'alcalde d'aquest. 
VI. Un patró en representació de l'Ajuntament de Tortosa (Tarragona), nomenat per !'alcalde d'aquest. 
VII. Un patró en representació del Servei Meteorológic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya , 

nomenat pel Conseller d'aquest. 
VIII. Un patró en representació del Departament de Territori Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

nomenat pel Conseller d'aquest. 
IX. Un patró en representació de l'lnstitut Nacional de Meteorología , nomenat pel Director General 

d'aquest. 

L'exercici económic de l'entitat comeni;:a 1'1 de gener i finalitza el 31 de desembre. 

La Fundació es regei x en les seves activ itats i actuacions per criteris de maxima igualtat de tracte 
d'oportunitats entre homes i dones. 

S'adjunta com Annex I la Memoria d'Activitats de l'exercici 2018, on es detallen els projectes desenvolupats 
perla Fundació al llarg del mateix. 
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MEMORIA 2018 (ABREUJADA) 
FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

1. lmatge fidel 

Els comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables, havent-se aplicat les disposicions 
legals vigents en materia comptable amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni , de la situació 
financera i deis resultats de l'Entitat. 

L'Entitat ha aplicat sistematica i regularment les disposicions establertes pel Decret 259/2008 de 23 de 
desembre, pel qual s'aprova el "Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya". 

Els presents Comptes Anuals s'han formulat sota format abreujat per l'Órgan de Govern. 

2. Principis comptables 

No ha estat necessari , ni tampoc s'ha cregut convenient per part de l'administració de l'entitat l'aplicació de 
principis comptables facultatius , diferents deis obligatoris. 

3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

No hi ha sup6sits claus, ni dades sobre l'estimació de la incertesa en la data de tancament de l'exercici, que 
portin associat un risc important, o puguin suposar canvis significatius en el valor deis actius i passius. 

No hi ha canvis en estimacions comptables que siguin significatius i afectin a l'exercici actual , o s'esperi que 
puguin afectar als exercicis futurs . 

La direcció no és conscient d'incerteses importants, relatives a esdeveniments o condicions que puguin 
aportar dubtes significatius sobre la possibilitat de que !'empresa segueixi funcionant normalment. 

La preparació deis comptes anuals requereix que 1'6rgan de govern estableixi judicis de valor, faci 
estimacions i assumeixi hipótesi que afecten a l'aplicació de les normes de valoració i als imports deis 
at:tius, passius, ingressos i despeses. Les estimacions i hipótesi utilitzades s'han basat en l'experiéncia i en 
altres factors histories que fan que els resultats siguin raonables en aquestes circumstancies. Si més no, els 
resultats podrien ser diferents en el cas d'utilitzar altres estimacions. Basicament, aquestes estimacions es 
refereixen a: 

- Vida útil deis actius materials i intangibles (Notes 5 i 6) 
- Estimació deis costos imputables a projectes en curs que estan subvencionats (Nota 1 O) 

És possible que, tot i que aquestes estimacions s'han realitzat en funció de la millor informació que es 
disposa a la data de formulació d'aquests comptes anuals en relació als fets analitzats, es produeixin fets 
en el futur que obliguin a modificar-les (a l'alga o a la baixa) en propers exercicis, cosa que es faria de 
manera prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes de pérdues 
i guanys futurs. 

4. Comparació de la informació 

D'acord amb la legislació comptable 1'6rgan de govern presenta a efectes comparatius, amb cadascuna de 
les partides del Balang, del Compte de Pérdues i Guanys, de I' Estat de Canvis en el Patrimoni Net i de la 
memoria , les xifres de l'exercici 2018 i també les corresponents a l'exercici 2017. Les xifres emeses han 
estat adaptades segons els últims criteris. 

No hi ha causes que impedeixin la comparació deis comptes anuals de l'exercici amb els del preceden!, així 
com tampoc s'ha modificat !'estructura de l'exercici anterior. 
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MEMORIA 2018 (ABREUJADA) 
FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE 

5. Elements recollits en varies partides 

Els deutes amb administracions públiques i altres entitats derivades de les subvencions rebudes de caracter 
reintegrable estan classificades atenent al seu venciment, raó per la qua! figuren recoll ides en partides a 
llarg i curt termini (veure Nota 8). La resta d'elements de l'Actiu i Passiu no figuren recollides en més d'una 
partida. 

6. Canvis en criteris comptables 

En el present exercici no s'han rea litzat canv is de criteri comptable. 

7. Correcció d'errades 

Els comptes anuals de l'exercici 2018 no inclou ajustas rea li tzats com a conseqüéncia d'errors d'exercici 
anteriors detectats en l'exercici actual. 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

La proposta d'aplicació deis resu ltats és la següent: 

! BASE DE REPARTIMENT 2018 2017 

1 Pérdues i Guanys -84.786,54 I -22 .326,78 I 

1 Total -84.786,54 I -22.326,78 I 

! DISTRIBUCIO 2018 2017 

1 Romanent (Compensació) -84.786,54 I -22.326,78 I 

1 Total distribu'it -84.786,54 I -22.326,78 I 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ e: 
S'han aplicat els següents criteris comptables: 

1. lmmobilitzat intangible 

Els actius intangibles es registren pe! seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es va loren al seu 
cost menys, segons s'escaigui , la seva corresponent amortització acumu lada i/o pérdues pe! deteriorament 
experimentat. Aquests actius s'amortitzen linealment en funció de la seva vida útil estimada. 

L'Entitat reconeix qualsevol pérdua que hag i pogut produ ir-se en el valor registrat d'aquests actius amb 
!'origen al seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pérdues pe! deteriorament d'aquests 
actius i, si s'escau, de les recuperacions de les pérdues pe! deteriorament reg istrades en exercicis anteriors 
són simi lars als aplicats per als actius materials. 

6 
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MEMORIA 2018 (ABREUJADA) 
FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE 

Durant el present exercici s'han dotat amortitzacions d'immobilitzat intangible, tot considerant una vida útil 
de 3 anys (33%). 

No existeix fons de comen;: en el balan<;: de l'Entitat. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural 

No hi ha cap element d'aquestes característiques en l'actiu de la Fundació. 

3. lmmobilitzat material: 

a) Cost 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel preu d'adquisició o cost de producció, i es 
minoren amb les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol altra pérdua per deteriorament del 
valor coneguda. El preu d'adquisició o cost de producció inclou les despeses addicionals que es 
necessariament es produeixen fins la posada en condicions de funcionament del bé. 

Els costos d'ampliació , substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, o la seva capacitat 
económica, es comptabilitzen com major import de l'immobilitzat material , amb la conseqüent baixa 
comptable deis elements substitu'i'ts o renovats. Tanmateix, les despeses periódiques de manteniment, 
conservació i reparació s'imputen a resultats seguint el principi de la meritació , com a cost de l'exercici en 
que incorrin. 

Durant l'exercici no s'han produ'it partides que puguin esser considerades, al parer de l'administració de 
l'Entitat, com d'ampliació, modernització o millora de l'immobilitzat material. 

No s'han realitzat treballs per al seu immobilitzat. 

b) Amortitzacions 

Les amortitzacions s'estableixen de manera sistematica i racional en funció de la vida útil deis béns i del 
seu valor residual, atenent a la depreciació que normalment sofreixen pel seu funcionament , ús i fruir, sens 
perjudici de considerar també l'obsolescéncia técnica o comercial que pogués afectar-los. S'amortitza de 
forma independent cada part d'un element de l'immobilitzat material i de forma lineal. Durant el present 
exercici , s'han dotat amortitzacions d'immobilitzat material tot aplicant els següents percentatges, 
determinats segons la vida útil estimada per cada grup: 

Construccions: 
Maquinaria : 
Insta . Técniques 
Mobiliari : 
Equip. lnformatic 

c) Arrendaments financers 

2% 
5/15% 
12%/33% 
10% 
25% 

No s'ha formalitzat cap contracte d'arrendament financer . 
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MEMORIA 2018 (ABREUJADA) 
FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE 

4. Deteriorament de valor deis actius materials i intangibles 

A la data de tancament de cada exercici l'Entitat revisa els imports en !libres del seu immobilitzat material 
per determinar si existeixen indicis de que aquests actius hagin sofert una pérdua de valor com a 
conseqüéncia del deteriorament de valor. En cas que existeixi qualsevol indici , es realitza una estimació de 
l'import recuperable de l'actiu corresponent per determinar l'import del deteriorament necessari. Els calculs 
del deteriorament d'aquests elements de l'immobilitzat material s'efectuen element per element de forma 
individualitzada. 

Les correccions valoratives pe! deteriorament es reconeixen com una despesa a la compte de pérdues i 
guanys. 

Les pérdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis anteriors són revertides quan 
es produeix un canvi en les estimacions sobre el seu import recuperable augmentant el valor de l'actiu amb 
abonament a resultats , amb el límit del valor en !libres que l'actiu hagués tingut de no haver-se realitzat el 
deteriorament. 

5. lnstruments financers 

Actius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoría s'han inclós els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis 
per les operacions de trafic de l'Entitat. També s'han inclós aquells actius financers que no s'hagin originat 
en les operacions de trafic i que, no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de 
quantia determinada o determinable. 

Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots 
els costos que són directament atribu'ibles. No obstant, aquests últims podran registrar-se en el compte de 
pérdues i guanys en el moment del seu reconeixement inicial. 

Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant al compte de pérdues i guanys 
els interessos reportats, aplicant el métode de !'interés efectiu . 

Per cost amortitzat entenem el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de 
principal, i corregit (en més o en menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistematicament a 
resultats de la diferencia entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En el 
cas deis actius financers, el cost amortitzat inclou, a més a més, les correccions al seu valor motivades pel 
deteriorament que hagin sofert. 

El tipus d'interés efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financ~ \ ~ 
la totalitat deis fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent. 

Els dipósits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per afrontar els compromisos contractuals. 

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i reversions de provisions per deteriorament del valor. 

Es reconeixen en el resu ltat del període les dotacions i reversions de provisions per deteriorament del valor 
deis actius financers per diferencia entre el valor en !libres i el valor actual deis fluxos d'efectiu 
recuperables. 

Passius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoría s'han inclós els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis 
per operacions de trafic de l'Entitat i aquells que, no sent instruments derivats, no tenen un origen 
comercial. 
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lnicialment, aquests passius financers s'han registra! pel seu cost, que és el valor raonable de la transacció 
que ha original, més tots aquells costos que han sigui directament atribu'i'bles. No obstan!, aquests últims, 
així com les comissions financers que s'hagin carregat a !'empresa es poden reg istrar a la compte de 
pérdues i guanys. 

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitat al compte 
de pérdues i guanys, aplicant el métode d'interés efectiu. 

Els débits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interés 
contractual , així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions , el pagament de les 
qua Is s'espera que sigui a curt termini , s'han valorat pel seu valor nominal. 

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 a pagar a la liquidació o el reemborsament 
1 els costos directes d'emissió es comptabilitzen segons el criteri de la meritació en la compte de resultats, 
utilitzant el métode de !'interés efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument a mesura que no es 
liquiden en el període en que es reporten. 

Els préstecs es classifiquen com corrents, llevat que l'Entitat tingui el dret incondicional per ajornar la 
cancel ·lació del passiu durant, al menys, els dotze mesos següents a la data del balan<;: . 

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos, i es registren pel seu valor nominal. 

Deteriorament de valor deis actius financers 

Durant l'exercici , els actius financers no han sofert correccions valoratives per deteriorament. 

6. Existencies: 

L'Entitat no té existéncies. 

7. lmpost sobre beneficis: 

Tal com s'indica a la Nota 11, la Fundació esta exempta de tributació en concepte d'lmpost sobre beneficis 
per considerar-se acollida al régim fiscal especial regulat en el títol 11 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre 
de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d' incentius fiscals al mecenatge, tal i com es determina 
en els articles 6 punt 4art i 7 punt 1 lletra d) de la indicada llei. 

A 31 de desembre de 2018 no hi ha despesa meritada en concepte d'lmpost sobre Societats i tampoc a 
l'exercici anterior. 

8. lngressos i despeses: prestacions de serveis realitzats per l'entitat 

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es produeix el 
corrent real deis béns i serveis que els mateixos representen, amb independencia del moment que es 
produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor 
raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis 
prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduüs els descomptes i impostos. 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent 
de pagament i del tipus d'interés efectiu aplicable. Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar 
l'acceptació per part del client, els quals, si en el moment de l'emissió deis estats financers es troben 
realitzats pero no acceptats, es valoren al menor valor entre els costos produYts i l'estimació de l'acceptació. 
Els ingressos es troben valorats per l'import realment percebut, i les despeses pel cost d'adquisició, havent
se comptabilitzat segons el criteri de la meritació. 
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9. Provisions y contingéncies 

Els comptes anuals de l'Entitat recullen , en el seu cas, totes les provisions significatives en les quals sigui 
més gran la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. Les provisions es reconeixen únicament en base a 
fets presents o passats que generen obligacions futures . Es quantifiquen tenint en consideració la millar 
informació disponible sobre les conseqüéncies del fet que les motiva, i són re-estimades en ocasió de cada 
tancament comptable. S'utilitzen per afrontar les obligacions específiques per les quals foren originariament 
reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o 
disminueixen . 

Al present exercici no s'ha comptabilitzat cap provisió. 

10. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

La Fundació no té cap element d'aquestes característiques. 

11. Despeses de personal: compromisos per pensions 

Les despeses de personal inclouen tots els salaris i les obligacions d'ordre social obligatóries o voluntaries 
meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extraordinaries , vacances o salaris 
variables , i les seves despeses associades . 

L'empresa no realitza retribucions a llarg termini al personal. Tampoc no hi ha cap compromís per pensions. 

12. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats 
al patrimoni net i es reconeixen en la compte de pérdues i guanys com ingressos sobre una base 
sistematica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte 
de la subvenció , tret d'aquelles que s'hagin d'imputar directament com ingressos de l'exercici. 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter de reintegrables es registren com passius de 
l'Entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables, classificant-se segons el seu venciment. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL! INTANGIBLE 

1. El moviment durant l'exercici 201 8 i 2017 de les diferents partides de l'immobilitzat material 
intangible i de les seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat: 

EXERCICI 2018 

lmmobilitzat material Saldo inicial 
Altes Saldo final 

Dotació Am. Acumulada 
Valor Net final 

cost Amortització final 

Terrenys 70.013,53 0,00 70.013,53 0,00 0,00 70.013,53 

Terrenys Colindants 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

Construccions 163.364,89 0,00 163.364,89 3.267,30 -158. 187,7 1 5.177,18 

Pavelló lnvestigadors 1.131.620,80 0,00 1.131.620,80 22.632,42 -226.324,20 905.296,60 

lnstal·lacions técniques 14.348,14 0,00 14.348, 14 964,44 -13.882,84 465,30 

Maquinaria 402.329,73 126.078,16 528.407,89 29.382,82 -272.358,21 256.049,68 

Altres instal ·lacions 44.062,35 0,00 44.062,35 3.275,44 -3.275,44 40.786,91 

Mobiliari 96.568,67 6.027,54 102.596,21 3.803,70 -94.884,54 7.711 ,67 

Equips informátics 70.995,67 26.709,36 97.705,03 7.997,56 -63.589,71 34. 115,32 

Altres immobilitzat 191.816,44 0,00 191.816,44 0,00 -191.8 16,44 0,00 

Total 2017 2.205.120,22 158.815,06 2.363.935,28 71 .323,68 -1.024.319,09 1.339.616, 19 

lmmobilitzat intangible Saldo inicial Altes/Baixes Saldo final 
Dotació Am. Acumulada 

Valor Net final 
Amortització final 

Aplicacions informátiques 6.932,65 -3.264 ,23 3.668,42 1.049,48 -1.101,26 2.567,16 

Tota l 2018 6.932,65 -3.264,23 3.668,42 1.049,48 -1 .101 ,26 2 .567 ,16 

EXERCICI 2017 

lmmobi litzat material 
Saldo inicial 

Altes Saldo final 
Dotació Am . Acumulada 

Valor Net final cost Amortització final 

Terrenys 70.013,53 0,00 70.013,53 0,00 0,00 70.013,53 

Terrenys Colindants 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

Construccions 163.364,89 0,00 163.364,89 3.267,30 -154.920,41 8.444,48 ' ~\ 
Pavel ló lnvestigadors 1.131.620,80 0,00 1.131.620,80 22.632,42 -203.691, 78 927.929,02 

lnstal·lacions técniques 14.348,14 0,00 14.348,14 964,44 -12.918,40 1.429,74 

Maquinaria 384.646,67 17.683,06 402.329,73 18.111,49 -242.975,39 159.354,34 

Altres insta l·lacions 16.767 ,01 27.295,34 44.062,35 0,00 0,00 44.062,35 

Mobiliari 96.568,67 0,00 96.568,67 4.749,64 -91.080,84 5.487,83 

Equips informátics 58.809,09 12.186,58 70.995,67 4.413, 10 -55.592, 15 15.403,52 

Altres immobilitzat 191.816,44 0,00 191.816,44 0,00 -191 .816,44 0,00 

Total 2017 2.147.955,24 57.164,98 2.205.120,22 54.138,39 -952.995,41 1.252.124,81 

lmmobilitzat intangible Saldo inicial Altes Saldo final Dotació Am. Acumulada Valor Net final 
Amortitzac ió final 

Aplicacions informátiques 0,00 6.932,65 6.932,65 51,78 -51,78 6.880,87 

Total 2017 0,00 6.932,65 6.932,65 51,78 -51,78 6.880,87 
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2. Els terrenys, terrenys adjunts, construccions, fons bibliografic, documental i l'antic equipament 
científic que conforma part del patrimoni de l'Observatori provenen d'una donació per part del Pare 
Provincial de la Companyia de Jesús a favor de la Fundació Observatori de l'Observatori autoritzada davant 
de notari el 11 d'agost de 1945. 

L'Observatori de l'Ebre esta situat en una finca de 6 ha a l'oest del terme municipal de Roquetes . La finca 
esta essencialment poblada de bosc mediterrani , a través del seu accés conflueixen vint-i-una 
construccions que el conformen . 

L'edifici Landerer, constru'it el 1930 és el més representatiu i esta ocupa! per la biblioteca científica , 
especialitzada en ciéncies de la Terra i de l'Espai amb un fons documental molt importan!. Al seu costat hi 
ha l'Edifici d'Oficines que s'obre a una explanada i s'accedeix al pavelló eléctric on s'ubica la sala de calcul, 
al seu costal es !roba el pavelló d'investigadors recentment constru'it i el pavelló de re llotges. A través 
d'aquest últim s'obren diversos camins d'accés a la resta de pavellons. En total la superfície constru·1·da es 
d'uns 4.000 m2. 

Atesa l'antiguitat del patrimoni el seu valor comptable és poc significatiu, en canvi, el seu va lor actual ho 
podría ser, peró no es disposa d'una taxació externa actualitzada sobre la seva valoració a data de 
tancament. 

6. ACTIUS FINANCERS 

1. Actius financers no corrents 

A la data de tancament corresponen a instruments financers no corrents la seva classificació per 
categories és la següent: 

EXERCICI 2018 

Classes Valors 

lnstruments de representatius credits, derivats , 

Categories patrimoni de deute altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 900,00 900,00 

""~ 

Total 0,00 0,00 900,00 900~ ~ 

EXERCICI 2017 

Classes Valors 

lnstruments de representatius credits, derivats, 

Categories patrimoni de deute altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 900,00 900,00 

Total 0,00 0,00 900,00 900,00 

2. Actius financers corrents 

A la data de tancament corresponen a instruments financers corrents i la seva classificació per categories 
és la següent: 
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EXERCICI 2018 

Classes Valors 

lnstruments de representatius crédits, derivats, 

Categories patrimoni de deute altres 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 485.166,97 

Total 0,00 0,00 485.166,97 

EXERCICI 2017 

Classes Valors 

lnstruments de representatius crédits, derivats, 

Categories patrimoni de deute altres 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 183.533,56 

Total 0,00 0,00 183.533,56 

Total 

485.166,97 

485.166,97 

Total 

183.533,56 

183.533,56 

Aquest import correspon als diferents actius financers que compasen l'epígraf de l'Actiu Corrent del balan9 
"Usuaris patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar", excepte els saldos amb 
Administracions Públiques deutors per impostas, tal com s'indica a la norma de registre i valoració desena 
del Pla Comptable de les Fundacions, així com l'epígraf "Inversiones financeres a curt termini ". 

Els imports anteriors es desglossen al balarn;: de situació de la manera següent: 

Saldo al Saldo al 
Concepte 31/12/2018 31/12/2017 

Usuaris i deutors per vendes i prest. Serveis. 57.053,50 49.095,75 

Altres deutors 18.395,06 17.384,94 

Deutes de personal 503,57 364 ,82 

Administracions públiaues, deutores oer subvencions 408.914 ,84 116.388,05 

Fiances constitu"ides a c/1 300,00 300,00 

Total 485.166,97 183.533,56 

El desglossament i el moviment de l'exercici de l'epígraf "Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats~ ; \¡ 
altres comptes a cobrar" és el següent: \ ,_.--

EXERCICI 2018 

Partides Saldo inicial Altes Baixes Saldo final 

Usuaris i deutors per vendes i prest. Serveis 49.095,75 122.057,75 114.100,00 57.053,50 

Altres deutors 17.384,94 19.750,00 18.739,88 18.395,06 

Deutes de personal 364,82 759,33 620,58 503,57 

Actius per impost corren! (1 \ 18,03 0,00 18,33 0,00 

Altres crédits amb Adm. Públiques (2) 118.853,59 724.657 ,77 427 .573,41 415.937 ,95 

Total 185.717,43 867.224,85 561.052,20 491.890,08 
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Partides Saldo inicial Altes Baixes Saldo final 

Usuaris i deutors per vendes i prest. Serveis 43.566,05 134.205,90 128.676,20 49.095,75 

Altres deutors 14.133,00 18.634,94 15.383,00 17.384,94 

Deutes de personal 436 ,70 1.565,74 1.637,62 364,82 

Actius per impost corren! (1) 28,05 º·ºº 9,72 18,33 

Altres crédits amb Adm. Públiques (2) 330.783,77 508.214 ,00 720.144,18 118.853,59 

Total 388.947,57 662.620,58 865.850,72 185.717,43 

(1) Aquesta partida correspon a la devolució de les retencions deis interessos bancaris de les quals es sol -licitará la seva 
devolució mitjanc;ant la presentació de /'lmpost de Societats. 

(2) Aquesta partida recull les subvencions concedides pels diferents organismes públics pendents de cobrament a 31/12/18-17. 
També inclou /'/VA penden/ de devolució o compensació per par/ de l'Agéncia Tributária. 

Durant l'exercici no s'han produ'it correccions per deteriorament com a conseqüéncia d'insolvéncies de 
deutors. 

Durant l'exercici no s'han produ'it traspassos ni reclassificacions entre les diverses categories d'actius 
financers. 

No s'han produ'it transferéncies ni cessions d'actius financers, ni actius financers cedits en garantía. 

No es manté cap deute amb característiques especials. 

No hi ha actius financers valorats a valor raonable. 

7. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 

La composició del saldo al 31 de desembre de 2018 i 31 de desembre de 2017 és el següent: 

Saldo al Saldo al 
Concepte 31 112/2018 31/12/2017 

Despeses avam;ades (assegurances i altres) 2.926.18 2.793,52 

Total 2.926.18 2.793,52 

8. PASSIUS FINANCERS 

1. Passius financers no corrents 
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EXERCICI 2018 
Classes 

CateQories 

Passius financers a cost amortitzat 

Total 

EXERCICI 2017 
Classes 

Categories 

Passius financers a cost amortitzat 

Total 
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Deutes amb Derivats, altres 
entitats de crédit 

0,00 364 .808,87 

0,00 364.808,87 

Deutes amb Derivats, altres 
entitats de crédit 

0,00 272 .573,19 

0,00 272.573, 19 

Total 

364 .808,87 

364.808,87 

Total 

272 .573, 19 

272.573,19 

Aquests imports corresponen en la seva totalitat als Deutes a llarg termini transformables en subvencions al 
31 de desembre de 2018 i 31 de desembre de 2017. 

El detall de les subvencions es pot veure a la Nota 1 O d'aquesta memoria . 

2. Passius financers corrents: 

EXERCICI 2018 

Classes Deutes amb 

entitats de Derivats, 
Categories crédit altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 369,99 82.391 ,87 82 .761 ,86 

Total 369,99 82.391,87 82.761,86 

EXERCICI 2017 

Classes Deutes amb 

entitats de Derivats, 
Categories crédit altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 622,13 87 .638,94 88.261 ,07 

Total 622,13 87.638,94 88.261,07 

El grup "Derivats i altres" correspon als diferents passius financers que compasen el Passiu Corrent del 
balanc,; , excepte els saldos amb Administracions Públiques creditors per impostes i Seguretat Social, tal com 
s'indica a la norma de registre i valoració desena del Pla Comptable de les Fundacions. 

Als exercicis 2018 i 2017 dins d'aquest grup de passius financers hi ha incl6s el deute per subvencions 
reintegrables a curt termini per 7.271 ,07 euros i 0,00 euros , respectivament (Veure Nota 10). 
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El deute amb Administracions Públiques creditors per impostas i Seguretat Social és la següent: 

Saldo al Saldo al 
Concepte 31 /12/2018 31/12/2017 

Hisenda Pública creditora oer IRPF 15.507,63 13.730,22 

Organismes de la Seguretat Social 11 .929,56 21.639,59 

Total 27.437,19 35.369,81 

3. Altra lnformació: 

1. No s'ha produ'it cap incompliment de pagament en venciments de deutes. 

2. No existeixen deutes amb garantía real. 

3. La Fundació compta amb una pólissa de crédit amb un límit de 125.000 €, essent el saldo disposat 
a 31/12/2018 de 0,00 €. 

9. FONS PROPIS 

1. La composició i el moviment de les partides que formen l'ep ígraf "Fons Propis" és el següent: 

EXERCICI 2018 

Partides Fons Romanent 

dotacionals i reserves 

Saldo inicial 333.948,16 321.732,48 

Aolicació del resulta! exercici anterior -22.326,78 

Resulta! del exercici actual 

Total 333 .948,16 299.405,70 

EXERCICI 2017 

Partides Fons Romanent 

dotacionals i reserves 

Saldo inicial 333 .948, 16 315.602,69 

Ap licació del resulta! exercici anterior 6.129,79 

Resulta! del exercici actual 

Total 333.948, 16 321.732,48 

16 

Excedent de 

l'exercici 

-22.326,78 

22.326 ,78 

-84.786,54 

-84.786,54 

Excedentde 

l'exercici 

6.129,79 

-6.129,79 

-22.326,78 

-22.326,78 

Total 

633.353,86 

0,00 

-84.786,54 

548.567,32 

Total 

~ 
\ 

655.680,64 

0,00 

-22.326,78 

633.353,86 
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10.SUBVENCIONS. DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

A continuació es mostra un quadre amb les subvencions de capital i d'explotació (ingressos a distribuir en 
diversos exercicis) comptabilitzades en el balan<; de la Fundació, amb la indicació del moviment que hi ha 
hagut durant l'exercici 2018. 

Aquest quadre recull les subvencions i donacions de capital i d'explotació rebudes i que figuren en el 
balan¡; , així com l'aplicació de les mateixes al compte de resultats i el saldo pendent d'aplicar al compte de 
resultats pera exercicis futurs. 

Tates les subvencions i donacions rebudes estan vinculades a l'activitat propia de la Fundació. 

EXERCICI 2018 

Subvencions de Capital (130,132) Saldo inicial 2018 Altes Traspás lngrés Saldo final 2018 

Subvenció FEDER 436.714,45 0,00 10.662,54 426.051 ,91 

Subvenció Conveni Generalitat de Catalunya 328.000,00 0,00 8.000,00 320.000,00 

Obra Social UNNIM 2009 i 2010 634,53 0,00 304,61 329,92 

CTM2014-52182-C3-1-P 6.144,76 88.172,70 11 .741 ,82 82.575,64 

AGAUR Doctoral industrial 0,00 9.278,28 461 ,62 8.816,66 

Projecte NATO SfP lonospheric Monitoring 3.581,95 0,00 1.861 ,35 1.720,60 

POCTEFA lnterreg PIRAGUA 0,00 5.200,00 1.71 6,00 3.484,00 

Donació Companyia de Jesús 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

Total 2018 795.075,69 102.650,98 34.747,94 862.978,73 

Subvencions Oficials a l'Activitat (724) lmport 

Ajut a la Recerca- URL 18.500,00 

AGAUR - Doctoral Industrial 7.996,95 

Projecte Europeu EartH20bserve 648,48 

CTM2014-52182-C3-1-P 45.535,10 

Projecte EPOS IP 5.331,43 

Programa Garantía Juvenil SOC 3.728,93 

Projecte Europeu TechTIDE H2020 44.882,44 

Projecte HUMID CGL2017-85687-R 1.544,15 

Projecte POCTEFA lnterreg PIRAGUA 29.380,00 

Projecte IBERGIC CGL2017-82169-C2-1-R 4.692,84 

Total Subvenció a l'activitat 2018 162.240,32 
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DEUTES A LLARG TERM INI TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS I SUBV. REINTEGRABLES 2018 

Traspás per 
Saldo final 

Subvenció 
Saldo Inic ial 

altes baixes 
Subv ofic . corrpra IM 

ex igible a llarg 
exigible Activitats (*) subvencionat 

ternini 
(**) 

CTM2014-521 82-C3-1-P M' 
Econ. 30/07/2015 (1/1/2015 -

141.316,03 45.535,10 88.172,70 7.608,23 
31/12/2017) Frorroga fins 
31/03/2019 

Frojecte NA TO SI P lonospheric 
11 0,77 110,77 

Monitoring OTAN 2014 

Frojecte EPOS UE 18/9/2015 
10.662,85 5.331,43 5.331,42 

( 1/10/2015-30/9/2019) 

AGAUR Ooctorat ndustrial. 

Generalitat. 26/05/2017. 7.584,24 10.072,00 7.996,95 9.278,28 381,01 
A nualitat 2018 

Frojecte Europeu T ech TIDE. 

H2020 UE 03/11/2017 112.899,30 44.882,44 68.016,86 
(24/11/2017-24/5/2020) 

Frojecte HUMID OGL2017-85687-
106.258,50 1.544,15 104.714,35 

R ( 1/1/2018-31/12/2020) 

Frojecte POCTEFA lnterreg 
EFA210/16 PIRAGUA (1/1/2018- . 90.594,07 29.380,00 5.200,00 56.014 ,07 

31/12/2020) 

Frojecte IBERGIC CGL2017-

82169-C2-1-R (1/1/2018- 127.325,00 4.692,84 122.632, 16 

31/12/2020) 

Subvenció Servei Ocupac ió 
Catalunya. Frograrra Garantía 

Juvenil SOC 4/11/2016 

Subvenció Servei Ocupació 

Catalunya . Frograrra Garantía 11 .000 ,00 3.728,93 
Juvenil SOC 2018 

TOTA L SUBV . RBNTEGRABLEl: 272.573,19 345.249,57 - 143.091,84 - 102.650,98 364.808,87 
( ' )lngres irrputat al corrpte de resultats 

(**) ln"port de la inversió en irrrrobilitzat rraterial per aquest projecte 
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Saldo f inal 
exigible a curt 

Penden! de 

ternini 
cobrarrent 

15.916,79 

29.312,50 

95.632,65 

90 .594,07 

114.592,50 

2.200,00 

7.271,07 11 000,00 

7.271 ,07 359.248,51 
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EXERCIC I 2017 

Subvencions de Capital Saldo inicial 2017 Altes Baixes 

Subvenció FEDER 447.376,99 0,00 

Subvenció Conveni Generalitat de Catalunya 336.000,00 0,00 

MEC - PN- CGL2006-12437 371 ,72 0,00 

Obra Social UNNIM 2009 i 2010 939 ,14 0,00 

MEC-PN-CTM2014-52182-C3-1-P 5.363,95 3. 192,50 

Projecte NATO SfP lonospheric Monitoring 4.660,28 627,67 

Donació Companyia de Jesús 20.000,00 0,00 

Total 2016 814.712,08 3.820, 17 

Subvencions Ofic ials a l'Activitat lmport 

Ajut a la Recerca- URL 17.384,94 

AGAUR - Doctoral Industrial 3.735,76 

Projecte Europeu EartH 20bserve 39.461,21 

Projecte NATO SfP lonospheric Monitoring 13.788,58 

CTM20 14-52182-C3-1-P 48.376,20 

Projecte EPOS IP 17.316,75 

Programa Garantía Juvenil SOC 8.230, 15 

Projecte Europeu TechTIDE H2020 4.350,70 

lmpuls Projectes interés públic Consell 
810,00 Comarcal Baix Ebre 

Total Subvenció a l'activitat 2017 153.454,29 
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Traspás lngrés Saldo final 2017 

0,00 10.662,54 436.714,45 

0,00 8.000,00 328.000,00 

0,00 371 ,72 0,00 

0,00 304 ,61 634,53 

0,00 2.4 11,69 6.144,76 

0,00 1.706,00 3.581,95 

0,00 0,00 20.000,00 

0,00 23.456,56 795.075,69 
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DEUTES A LLARG TERM INI TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS I SUBV. REINTEGRABLES 2017 

Subvencions Traspás per 
Saldo final Saldo final 

Subvenció 
Saldo Inicia l 

Altes Baixes 
oficials compra IM 

exigible a llarg exig ible a curt exigible (*) Activitats subvenciona! 
(**) (***) termini termini 

CTM2014-52 182-C3-
1-P Mº Econ. 
30/07/2015 192.884,73 - 48.376,20 - 3. 192,50 141 .316,03 
(1/1/2015 -
31/12/2017) 
Projecte Europeu 
EartH20bserve EU 

- -

Penden! 
de 

cobrament 

-

11/12/2013 39.461,21 39.461 ,21 
27 .510,54 (1 /1/2014-

31/12/2017) 

Projecte NA TO SfP 
lonospheric 

14.527,02 - 13.788,58 - 627 ,67 110,77 Monitoring OTAN -
2014 

Projecte EPOS UE 
18/9/2015 

-(1/10/2015-
27.979,60 17.316,75 10.662,85 

15.916,79 
30/9/2019) 
AGAUR Doctoral 
Industria l. 
Generalitat. - 11 .320,00 - 3.735,76 7.584,24 -26/05/2017. Anua litat 
2017 
Projecte Europeu 
TechTIDE. H2020 
UE 03/11/2017 - 117.250,00 - 4.350,70 11 2.899,30 

29 312 ,5~ (24/11/2017-
24/5/2020) 

Subvenció Servei 
Ocupació Catalunya. 
Programa Garantía 8.230, 15 
Juveni l SOC 
4/11/2016 

TOTAL SUBV. 
REINTEGRABLES 283.082,71 128.570,00 

(*) Saldo inicial reexpressat per C º criteri (Veure Nota 2.6) 

(** ) lngrés imputa! al compte de resu ltats 

- 8.230, 15 

- 135.259,35 

(***) lmport de la inversió en immobi litzat material per aquest projecte 

- 3.820, 17 272.573,19 

Totes les subvencions i donacions rebudes estan vincu lades a l'activitat propia de la Fundació. 

11. SITUACIÓ FISCAL 

1. lmpost de Societats 

-
2.200,00 

- 74.939,83 

Al 2003 va entrar en vigor la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del "Régim fisca l de les entitats sense 
fina litats lucratives i deis incentius fiscals al mecenatge" , amb la conseqüent derogació del Títol 11 de la Llei 
30/1994, que regulava anteriorment el regim fisca l de les Fundacions, al qual aquesta Fundació va optar per 
acollir-se. 

Els ajustaments, segons aquest régim , entre l'excedent comptable després d'impostos i la base imposable 
de l'impost de l'exercici 2018 són els que es re lacionen : 
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RESULTAT COMPTABLE 

lmpost sobre Societats 
Ajustaments (Art. 8 Llei 49/2002) 
Despeses no dedu"ibles (ingressos 
exempts) 
Altres despeses no dedu"ibles 
AUGMENTS DEL RESUL TAT COMPTABLE 

Ajustaments (Art. 6 y 7 Llei 
49/2002) lngressos Exempts : 
Art. 6.1 º.a) Donacions 
Art . 6.1 ° b) lngressos periódics 
Art. 6.1°.c) Subvencions 

Art. 6.2° lnteressos 

Art. 7 .3° Explot. Eco. lnvestigació Científica 

Art . 6.1 ° Convenís Organismes Públics- Altres Fund. 

Art . 7 .12° Explot. escassa rellevancia 

DISMINUCIONS DEL RESULTAT COMPTABLE 

RESULTAT FISCAL 

Quota íntegra 

Deduccions 

PREVISIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS 

Retencions i ingressos a compte 

LÍQUID (A TORNAR) 

-84.786,54 

0,00 
756.038,44 

0,00 
756.038,44 

1.250,00 
369.500 ,00 
196.988,26 

0,00 

102.665,61 

0,00 

848,03 

671.251,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Els ajustaments , segons aquest régim , entre l'excedent comptable després d'impostos i la base imposable 
de l'impost de l'exercici 2017 són els que es relacionen : 
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RESUL TAT COMPTABLE 

lmpost sobre Societats 
Ajustaments (Art. 8 Llei 49/2002) 
Despeses no dedu'ibles (ingressos 
exempts) 
Altres despeses no dedu'ibles 
AUGMENTS DEL RESULTAT COMPTABLE 

Ajustaments (Art. 6 y 7 Llei 
49/2002) lngressos Exempts : 
Art. 6.1 º.a) Donacions 
Art. 6.1 ° b) lngressos periodics 
Art. 6.1°.c) Subvencions 

Art. 6.2° lnteressos 

Art . 7.3° Explot. Eco. lnvestigació Científica 

Art . 6.1 ° Convenís Organismes Públics- Altres Fund. 

Art. 7 .12° Explot. escassa rellevancia 

DISMINUCIONS DEL RESUL TAT COMPTABLE 

RESULTAT FISCAL 

Quota íntegra 

Deduccions 

PREVISIO DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS 

Retencions i ingressos a compte 

LIQUID (A TORNAR) 

-22.326,78 

º·ºº 673.414,30 

º·ºº 673.414,30 

1.554,61 
372.500 ,00 
159.906,81 

130,51 

115.962,63 

º·ºº 
1.032,96 

651 .087,52 

0,00 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0,00 

No existeixen deduccions pendents d'aplicar ni bases negatives d'exercicis anteriors pendents de~/ \ :'.:::.
compensar. 

No s'ha adquirit cap compromís en relació amb els incentius fiscals. 

2. lmpost sobre el Valor Afegit 

La Fundació esta exempta de l'impost sobre el valor afegit pe! que fa a la seva activitat fundacional. La 
facturació en concepte de serveis de gestió, digitalització, residencia i altres petits serveis diversos sí que 
esta subjecta a !VA, per la qua! cosa es presenten periodicament les autoliquidacions pertinents , aplicant 
pe! calcul de !'!VA suportat dedu'ible la modalitat de prorrata especial. 

A l'exercici 2018, el percentatge de !VA suportat dedu'ible ha estat del 91% . A l'exercici 2017, el percentatge 
de !VA suportat dedu'ible va ser del 82%. 

22 



MEMORIA 2018 (ABREUJADA) 
FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE 

3. Altres 

A la data de formulació deis comptes anuals , La Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els 
quatre últims exercicis per tots els impostas que li són aplicables. Ateses les diferents interpretacions 
possibles de la legislació fiscal vigent, podrien ser assignats a La Fundació passius addicionals com a 
resultat de futures inspeccions fiscals. En tot cas, la Direcció de La Fundació estima que aquests passius, si 
s'arribessin a produir, no afectarien de forma important els comptes anuals. 

12. INGRESSOS I DESPESES 

1. A continuació es desglossa la partida del compte de pérdues i guanys de: 

Aprovisionaments: 

EXERCICI 2018 

Concepte lmoort 

Compres de béns destinats a les activitats 22.672, 18 

Compres d'altres aorovisionaments 1.095,66 

Total 23.767,84 

EXERCICI 2017 

Concepte lmport 

Compres de béns destinats a les activitats 19.543,59 

Compres d'altres aprovisionaments 348,15 

Total 19.891,74 

Les carregues socials de la partida de "despeses de personal" es desglossen de la següent forma: 

EXERCICI 2018 

Conceote lmoort 

Sous i salaris 360.867,53 

Sequretat social a carrec de l'entitat 113.302,22 

Total 474.169,75 

EXERCICI 2017 

Concepte lmport 

Sous i salaris 331 .353,51 

Seguretat social a carrec de l'entitat 102.610,10 

Total 433.963,61 
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El detall de "Ajuts concedits" corresponen a: 

EXERCICI 2018 

Concepte lmport 

Aiuts monetaris a entitats 7.805,52 

Total 7.805,52 

EXERCICI 2017 

Concepte lmport 

Ajuts monetaris a entitats 7.637,50 

Total 7.637,50 

No existeixen vendes de béns ni prestacions de serveis produ'its per permuta de béns no monetaris. 

El desglossament de la partida d "a ltres resultats" és el següent: 

EXERCICI 2018 

Concepte lmport 

Regularitzacions saldos i varis 50,16 

Total 50,16 

EXERCICI 2017 

Concepte lmport 

Regularitzacions saldos/indemnitzacions assegurances 459,11 

Total 459,11 

2. No s'ha prodüit cap pérdua, deteriorament ni variació de provisions per operacions de les activitats. 

3. La Fundació no ha realitzat cap operació amb entitats del grup o associades. 

4. A l'exercici 2018 s'han produ'it diferencies de canvi per operacions realitzades en moneda 
estrangera per 117,84 euros, 11,32 euros en 2017. 

5. La Fundació no té cap import en partides de provisions i contingéncies a la data del tancament de 
l'exercici. 

13.APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS FUNDACIONALS 

1. Béns i drets que formen part de la dotació fundacional 

Els fons dotacionals registrats ascendeixen a 333.948, 16 €, que foren aportats majoritariament en efectiu . 
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Tots els béns i drets que formen part de l'actiu de l'entitat estan directament relacionats amb la seva 
activitat fundacional. 

2. Actes d'alienació, gravamen o transacció de béns i drets integrants de la dotació 
fundacional, o vinculats al compliment de les finalitats própies, o que representin un valor superior 
al 20% de l'actiu de la fundació, realitzats en l'exercici: 

No s'han produ'r't moviments en els béns i drets integrants de la dotació Fundacional ni en part significativa 
de l'actiu de la fundació . 

3. Destinació de les rendes i ingressos 

La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Parlament de Catalunya, en el seu article 333.2, fixa en un 70% deis 
ingressos la quantitat d'obligada aplicació als fins fundacionals. En el següent quadre es recullen els 
imports deis fons obtinguts , els aplicats i els pendents d'aplicació obligatoria. 

EXERCICI 2018 

Determinació de la base del cálcul: Euros 

Total ingressos de l'exercici 2018 671.251 ,90 

Menys: ingressos extraordinaris per alienació de béns i drets 

de la dotació que mantenen el caracter de dotació 0,00 

Menvs: despeses necessaries per la obtenció d'inaressos 0,00 

Base de cálcul 671.251,90 

Despeses de l'exercici en compliment de les finalitats fundacionals 756.038,44 

Total aplicació de l'exercici 756.038,44 

% aplicat a finalitats fundacionals 112,63% 

lngressos pendents d'aplicar a finalitats fundacionals 0,00 

EXERCICI 2017 

Determinació de la base del cálcul: Euros 

Total inqressos de l'exercici 2017 651.087,52 

Menvs: inaressos extraordinaris oer alienació de béns i drets 

de la dotació que mantenen el caracter de dotació 0,00 

Menys: despeses necessaries perla obtenció d'ingressos 0,00 

Base de cálcul 651.087,52 

Despeses de l'exercici en compliment de les finalitats fundacionals 673.414,30 

Total aplicació de l'exercici 673 .414,30 

% aplicat a finalitats fundacionals 103,43% 

lngressos pendents d'aplicar a finalitats fundacionals 0,00 
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14. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No s'ha produ'it cap succés posterior al tancament de l'exercici que hagi de ser recollit en aquests comptes 
anua ls. 

15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

1. Operacions amb parts vincu lades. 

APORTACIONS PATRONS (COMPTES 721) - EXERCICI 2018 

Aportació Pendent Pressupost Diferencia 
Patrons 2018 cobrament 2018 

Deot. Economía i Coneixement (Generalitat) 130.000,00 10.833,00 130.000,00 -

Servei MeteorolóQic Catalunya (Generalitat) 30.000,00 - 25.000,00 5.000,00 

Deot.Territori i Sostenibilitat (Generalitatl 32. 000,00 5.333,33 32.000,00 -

CS IC 24.000,00 - 20. 000,00 4.000,00 

AEMET 42.000,00 - 42.000,00 -
-

Dioutació de Tarraqona 70.000,00 17.500,00 110.000,00 40.000 ,00 

Ajuntament de Roquetes 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -

Ajuntament de Tortosa 15.500,00 - 15.500,00 -

Instituto GeoQráfico Nacional 10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 

-
TOTAL INGRESSOS PERIÓDICS 721 369.500,00 49 .666,33 394.500,00 25.000,00 

APORTACIONS PATRONS (COMPTES 721) - EXERCICI 2017 

Aportació Pendent Pressupost Diferencia 
Patrons 2017 cobrament 2017 

-
Deot. Economía i Coneixement (General itat) 11 3.781 ,55 18.971,55 130.000,00 16.218,45 

Servei Meteorológic Catalunya (Generalitat) 25.000,00 - 25.000,00 -

Deot.Territori i Sostenibilitat (Generalitatl (*l 50.000,00 4.166,67 32.000 ,00 18.000,00 

CS IC 20.000,00 - 20.000,00 -

AEMET 42.000,00 - 42.000,00 -
-

Dioutació de Tarraqona 70.000,00 17.500,00 110.000,00 40.000,00 

Ajuntament de Roquetes 16.000,00 - 16.000,00 -

Aiuntament de Tortosa 15.500,00 - 15.500,00 -

Instituto Geoqráfico Nacional 4. 000,00 - 4.000,00 -

-
TOTAL INGRESSOS PERIÓDICS 721 356.281,55 40 .638,22 394.500,00 38.218,45 

(*) Comunicació de la reducció posterior a l'aprovació del pressupost 
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2. Remuneracions a personal d'a lta direcció . 

El sou brut del Director de l'Observatori de l'Ebre per l'exercici 2018 va ser de 44.990,48 euros de 
42.361,62 euros per l'exercici 2017. 

3. No hi ha remuneracions als membres del Patronat. 

16.ALTRA INFORMACIÓ 

A continuació es detalla la plantilla mitja de treballadors, agrupats per tipus de contracte: 

EXERCICI 2018 
Mitja Homes Dones 

Fixos 11 ,32 7 4 

Eventuals 2,06 1 2 

Total 13.38 8 6 

EXERCICI 2017 
Mitja Homes Dones 

Fixos 11 .38 7 5 

Eventuals 0.66 o 2 

Total 12,04 7 7 

No hi ha patrons contractats per la Fundació. 

Durant l'exercici no hi ha hagut canvis en la composició del Patronat. 

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

En la comptabilitat corresponent als presents comptes anuals NO existeix cap partida de naturalesa 
mediambiental que hagi de ser inclosa en la Memoria , d'acord ambles indicacions de la tercera part del Pla 
General de Comptabilitat de Pimes (Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre). 

18.INFORMACIÓ PRESUPESTÁRIA 

Seguint les instruccions conjuntes de la lntervenció General, la Direcció General de Pressupostos i la 
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya , de 15 de julio! de 2009, sobre alguns 
aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, a continuació afegim la següent informació pressupostaria: 
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~ Estat resumit del Pressupost inicial de l'exercici 2018, les modificacions el pressupost defin itiu, 
la liquidació deis ingressos i despeses i les desviacions produºides. 

APUCACIO PRESS UPOS T PRESSUPOST ORETS/OBU GAOONS OESVlACIONS 

PRESSUPOSTARIA NOM DE L'APLI CAClÓ INICIAL MODIA CACIONS DEANITIU RECONEGUTS/DES PRESUPOSTÁRlES 

3190009 IP,estac1ons d 'al \tes sel\e1s a enblats de ciins del sector púbhc 12.100,00 12.100,00 12.100,00 

319.0010 IP,estacions d'allres ser,,eis a enlitats de fora del sector públic 78.451.32 78.451 ,32 91.332,61 12.881,29 

78.451,32 12.100,00 90.551,32 103.432,61 12 881,29 

402.0019 Alifes trensferencies de l'Pdminislració ée l'Esta l 103.420.00 2.508.06 105.928.06 99.358,35 6 .569, 71 

410.0004 Del Departament cie Teuito ri i Sostenibililal 32.000.00 32.000.00 32.000,00 

410.0021 Del Deparlamentd'Empresa ¡ Coneixemenl 130.000,00 130.000.00 130.000,00 

448.0001 D"entitats de dret públic de la Gene,alitat sotmeses al régim jur idic pri..et 25.000,00 25.000,00 30.000.00 5.000.00 

460.0009 Altres transferéncies d"A¡untaments 31 .500,00 31.500,00 31.500,00 

462.0002 De la Diputació de Ta rragona 110.000.00 110.000,00 70.000,00 40.000.00 

482 .0001 D'alltes institucions sense fi de lucre i d'altres ens corpo ratius 15.000,00 10.072.00 25.072,00 29.516.94 4.444,94 

493.0001 AJtres transfe1encies corrents de la UE 19.000.00 34.580.00 53.580.00 28.159,02 25.420,98 

493.0002 Del programa d'ocupacio ju-.enil a Catalun~ 3.728,93 3.728,93 3.728.93 

465.920,00 50.888.99 516.808,99 454.263,24 62,545.75 

1702.0019 IAltres transferéncies de l'Pdministració de !'Esta ! 73.630,00 73.630,00 73.630,00 

1 73.630,00 73630,00 73630,00 

870.0001 !Romanen\ de tres ore ria 244.578,75 244 .578,75 244.578,75 

244 ,578.75 244,578.75 24ii,578,75 

TOTAL INGRESOS 618.001 ,32 307.567 ,74 925.569,06 557 .695,85 367 .8'13,21 

130.0001 (Persona l labora l fix(Relribucions bésiques) 259.476.43 39.779,48 299.255,91 310.429.04 11.173,13 

131.0001 (Personal labora l tempo1al (Retribucions básiques) 21.888,58 74.258.76 96.147.34 50.438,49 45.708.85 

160.0001 Segureta t Social 99.599.31 880.23 100.479,54 113.302,22 12.822,68 

360.964,32 114.916,47 495 882,79 474.160,75 21 713,04 

210.0001 Conse rvació reparaci6 i mantenimen l de le11eny.;, béns nalurals, edificis i altres cons l 48.000,00 50.215,05 98.215.05 58.093,00 40.122.05 

212 .0002 Conse rvació, repa ra ció i manteniment folocopiado,e s 900,00 900.00 904,66 4,66 

212 .0003 W.antenim en t d'aplicacions in formatiques 8.200,00 8.200.00 7.002.67 1.197,33 

213.0001 Conservació. reparació i mantenimen t d'altre immobilitza t material 6.000,00 6.000.00 5.972.62 27,38 

220.0001 fv'.aterial ordinari no inventa1iable 12.560,00 18.183,69 30.743,69 23.916,55 6.827.14 

220.0002 Premsa. re-.istes , llibres i altres publicacions 4.200.00 4.200,00 4.200.00 

221.0001 Aigua i energía 18.000.00 18.000.00 17.614,62 365,38 

222.0001 Despeses postals. missatgeria i al l/es simitars 930,00 930.00 330.06 599,94 

222.0003 Comunicacions mitjancant serwis de veu i dades adqu¡rils a altres entitats 7.000,00 7.000.00 2.681.75 4.318.25 

224.0001 Despeses d'assegu,ances 6.300.00 6.300.00 7.280,23 980,23 

225.0001 Tribuis 1.500.00 1.500.00 179,44 1.320,56 

226.0003 Publícila t, dilusió ¡ campan~s institucionats 500.00 500.00 905.77 405.77 

226.0005 Or9ani!mci6 de ,eunions. confe réncies i cursos 1.000,00 1.000,00 1.809,56 809.56 

226.0040 tnsc,ipcició scci o al lra figu,a a 01ganismes o a enlitals Ce ca rácter associatiu 550.00 550,00 453,16 G6.84 

227 .0001 Neteja i sanejamenl 8.600.00 8.600.00 10.345.9i 1.745.91 

227.0089 At tres treballs realilmls per pe rsones fisiques o jur ldiques 13.000,00 11.QOO,OO 24 .900.00 24.225.61 674.19 

230.0001 Die les. locomoció i lrasllats 16.550.00 23.Q65.53 40.535.53 40.404,55 130,98 

240.0001 Despeses Ce publicacions i.500,00 1.500.00 1.366,95 133,05 

155 2G0,00 104.284.27 259.574.27 203.487 .33 56.0€6,9-4 

342.0001 lcomissions i al lies despeses banCB1ies 600.00 600,00 1.190,40 590,40 

3490001 IAJ lres despeses finance1es 11 7.84 117,84 

1.308,24 708,24 

481.0001 ITransferéncies corrents a Fundacions 7.517.00 7.517,00 7.805,52 288.52 

7.517,00 7.517,00 7.805,52 288.52 

620.0001 hn-.ersions en maquinaria, instal.lacio ns i ulillatge 70.000,00 63.3 15.00 133.315.00 132.105,70 1.209,30 

650.0001 hmersions en equips de procés de dades 3.630,00 22 .000,00 25.630,00 26.709,36 1.079,36 

680.0002 l lnwrsions en aplicacions informatiques 3.050,00 3.050.00 3.040.75 9,25 

73.630,00 86.365.00 161 995.00 161 .655,81 139.19 

TOTAL DESPESES 617 .401,32 307 .567 ,74 924.969,06 848 .626,65 76.942,41 

290.930,10 280.930,10 
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¡;.. Conciliació Resultat Pressupostari i Resultat Comptable Exercici 2018 

Resultat pressuposta ri 

- lngressos capítols 6 a 9 

+ Despeses capítols 6 a 9 

- Excés de transferencia corrent 

- Dotació amortitzacions 

- Dotació deterioraments 

- Dotació provisions 

+/- Variació d'existéncies 

+ Subvencions transferides rtat exercici 

+ Subvencions corrents liquidades en ex. anteriors 

+/- Beneficis o pérdues procedents immobilitzat 

+ Aplicació de provisions 

Resultat comptable 

,._ Memoria Liquidació Pressupost 2018 

-290.930,801 

161 .855,811 

81 .836,18 

-72.373,16 

34.747,94 

77,49 

-84. 786,541 

El resultat pressupostari de l'exercici 2018 és de -290.930 ,80 euros, i respon a uns drets reconeguts de 
557.695,85 € i a unes obligacions reconegudes de 848.626.65 €. \r <~ Modificacions pressupostaries de l'exercici: 

L'expedient 01/18 amb la incorporació de 193.563,75 euros de Romanent de Tresoreria Afectat i les 
corresponents despeses derivades deis projectes de convocatóries competitives i les actuacions sobre la 
infraestructura de l'Observatori de l'Ebre aprovada pel Patronat en la passada reunió de 30 de maig de 
2018. 

L'expedient 02/18 amb la incorporació de 51 .015,00 euros de Romanent de Tresoreria de lliure disposició 
acumulat a 31/12/2017 aprovat pel Patronat en la passada reunió de 30 de maig de 2018, supeditat a 
l'aprovació de la lntervenció de la Generalitat de Cata lunya. 

L'expedient 03/18 amb un suplement de crédit de 62.988,99 euros per uns majors ingressos facturats i nous 
projectes de convocatóries competitives, es manifesta en un increment en les partides pressupostaries 13, 
16, 22 , 23,65 i 68. 

Les modificacions han suposat un increment d'un 49 ,77 % en el pressupost definitiu respecte el pressupost 
inicial , pressupost prorrogat 2017. 

Les obligacions reconegudes han estat un 8,25% inferiors al pressupost definitiu i semblant ha passat amb 
els ingressos dones han estat un 12, 10% inferiors al pressupost definitiu . 
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'>-- Calcul del romanent de tresoreria de l'exercici 2018 

Aproximació al calcul 

Partim de la comparació entre actiu corrent i passiu corrent, per determinar quins conceptes són part 
integrant deis deutors i creditors pendents , així com els fans líquids de tresoreria al tancament de l'exercici: 

ACTIU CORRENT 

Us uaris patroc inadors i deutors ac· 

lnve rs ions financeres a CT 

Pe ri odificacions a CT 

Efectiu i altres líquids equiva lents 

TOTAL ACTIU CORRENT 

lmport 

49 1.890,08 

300,00 

2.926, 18 

48.354,36 

543.470,62 

PASSIU CORRENT 

Deutes a curt termi ni 

Creditors per acti vi tats i altres co m¡ 

TOTAL PASSIU CORRENT 

Respecte a aquests imports cal fer les consideracions següents: 

a) El compte de Creditors per activitats i altres comptes a pagar inclou: 

Prove·1dors 
Creditors varis 
Personal 
Passius per impost corren! i altres deutes AAPP 

49 .904,17 euros 
14.245,00 euros 
10.491 ,63 euros 
27.437,25 euros 

102.078,05 euros 

lmport 

849,99 

109.349 ,06 

110.199 ,05 

b) En el compte de passius per impost corren! i altres deutes AAPP, hi ha inclós l'import de 7.271,07 euros de 
la subvenció del programa de Garantia Juvenil SOC 2018. Dona! que aquest import figura com a 
romanent de tresoreria afecta!, cal excloure'I del calcul. 

e) S'ha exclós del calcul les periodificacions a curt termini . 
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Amb tot aixó, una primera aproximació al calcul del romanent de tresoreria seria el següent: 

Concepte lmport Subtotal 

Usuaris patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 491.890,08 

Total deutors penden! de cobrament 491.890,08 

Deutes a curt termini 849,99 

Creditors perles activi tats i altres comptes a pagar 102.078,05 

Total creditors penden! de pagament 102.928 ,04 

lm,ersions financeres a C.T. 300,00 

Efecti u i altres liquids de tresoreria 48 .354,36 

Romanen! de tresoreria 

Afectació del Romanent 

L'import registrat per projectes pendents de realització de la despesa és el següent: 

Concepte lmport exigible Despeses 2018 lnversió 2018 

Projecte H2020. EPOS IP 10.662,85 5.331,43 

NATO SfP lonospheric M:>nitoring 110,77 

Projecte PN . CTM2014-52 182-C3-1-P 141.316,03 45.535,10 88.172,70 

AGAUR Doctoral Industrial 17.656,24 7.996,95 9.2 78,28 

Projecte H2020. TechTIDE 11 2.899,30 44 .882,44 

GICs 127.325,00 4.692,84 

HUMID 106.258,50 1.54 4,15 

POCTEFA 90.594 ,07 29.380,00 5.200,00 

2018-URLPROJ_002 11 .000,00 11 .000,00 

Programa de Garantía Juve nil SOC 2018 11.000,00 3.728,93 

TOTAL 628.822,76 154.091,84 102.650,98 

Romanent de Tres ore ria lnfrastructures OE 159.775,00 lmport exigible Despeses 2018 lnversió 2018 

RT20 15 77 .71 5,05 77715,05 

TOTAL 77 .71 5,05 77 .71 5,05 

Romanent de Tres ore ria 2017 OE 88015,54 lmport exigible Despeses 2018 lnversió 2018 

Total 

437 .616,40 

Romanent afectat 

5.331,42 

110,77 

7.608,23 

381,01 

68.016,86 

122.632,16 

104 .714 ,35 

56.014 ,07 

7.271 ,07 

372.079,94 

Romanent afectat 

0,00 

Romanent afectat 

RT2017 88 .015,30 34393,56 ~ \ 
TOTAL 88.015,30 34.393,56 53.621,74 

El romanent de tresoreria generat i afectat a 31/12/2018 pels projectes de convocatóries competitives va ser de 
372.079,94 euros. 

El romanent de tresoreria general i no afecta! a 31/12/2017 va ser de 88.015,30 euros. El patronal de la Fundació 
Observatori de l'Ebre va aprovar aquest calcul i va propasar l'afectació d'aquest import per a la contractació de 
personal temporal de suport a l'Administració i adquisició de material d'infraestructura. En data 1 d'octubre de 
2018 la Interventora General de la Generalitat de Catalunya va autoritzar la incorporació del Romanen! de 
Tresoreria de l'exercici 2017. Per altra banda a través d'un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
data 20/12/2018 s'autoritza afectar la totalitat del Romanen! de Tresoreria de lliure disposició. Pel que l'import de 
88.015,54 euros es considera com a romanen! afecta!, incorporant-se al calcul de romanen! de tresoreria a 
31/12/2018. 
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Amb aquestes considerac ions, el romanent de tresoreria de l'exercici 2018 podria respondre al ca lcul 
següent: 

Concepte lmport Subtotal Total 

Usuari s patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 

Total deutors penden! de cobrament 

Deutes a curt termini 

Creditors perles activitats i altres com ptes a pagar 

Total creditors penden! de pagament 

lmers ions financeres a C.T. 

Efectiu i altres l iquids de tresoreria 

Romanen! de tresoreria 437.616,40 

Romanen! afecta! convocatóries competitives • 372.079,94 

Romanen! afecta! actuacions infraestructura/personal Observatori . 53.621 ,74 

Romanen! de tresoreria genera! 11.914,72 

19.EXCÉS DE TRANSFERENCIES CORRENTS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 

D'acord amb l'article 13 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, informem del calcul de 
l'excés de transferéncies corrents de la Generalitat que, tal i com resulta d'aquest calcul , a l'exercici 2018 
no s'ha generat cap excés de transferéncies. 

El calcul és el següent: 

Exercici 2018 

Resultat de l'exercici -84.786,54 

Amortitzacions 72 .373 ,16 

Subvencions traspassades a resultats -34.747,94 

Total -47. 161,32 
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RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS 

En compliment de la normativa vigent , la FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE rendeix els 
Comptes Anuals corresponents a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2018. 

Roquetes, a 17 de juny 2019 

David Altadill Felip 
Secretari 
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