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INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS ABREUJATS 

Al Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, 

Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de la Fundació Barcelona Zoo que comprenen el balanc; 
abreujat a 31 de desembre de 2016, el compte de resultats abreujat, l'estat de canvis en el patrimoni net abreujat i 
la memoria abreujada corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. 

Responsabilitat deIs administradors en relació amb els comptes anuals abreujats 

Els Patrons de la Fundació són responsables de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deIs resultats de la Fundació Barcelona Zoo, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la 
nota 2.1 de la memoria abreujada adjunta, i del control intem que considerin necessari per a permetre la 
preparació de comptes anuals abreujats lliures d'incorrecció material deguda a frau o error. 

Responsabilitat de I 'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals abreujats adjunts basada en la nostra 
auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'auditoria de 
comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'erica, així com que 
planifiquem i executem l'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats estan 
lliures d' incorreccions materials. 

Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria sobre els imports i la 
informació revelada en els comptes anuals abreujats. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
l'auditor, inclosa la valoració deIs riscos d'incorrecció material en els comptes anual s abreujats, deguda a frau o 
error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intem rellevant per a la 
formulació per part de l'entitat deIs comptes anuals abreujats, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que 
siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficacia del 
control intem de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables 
aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluació de la 
presentació deIs comptes anuals abreujats presos en el seu conjunto 
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Opinió 

Segons la nostra opinió , els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge f¡del del patrimoni i de la situació financera de la Fundació Barcelona Zoo a 31 de desembre de 2016, 
així com deis seus resultats corresponents a I' exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el 
marc normatiu d'i formació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables que hi e tiguin continguts. 
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BALAN~OS ABREUJATS A 31 DE DESEMBRE 2016 i 2015 

Ex ressat en euros 


ACTIU Notes 2016 2015 

ACTIU CORRENT 

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

Patrocinadors 

Actius per impost corrent 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 

Tresoreria 

TOTALACTIU 

233.318,29 191.234,60 


144.802,79 

(11.1) 144.800,00 

(8) 2,79 

88.515,50 

(5) 88.515,50 

233.318,29 

97.004,40 

97.000,00 

4,40 

94.230,20 

94.230,20 

191.234,60 

Les notes 1 a 15 incloses a la Memoria abreujada adjunta, formen part del Balan!; abreujat 
a 31 de desembre de 2016 i 2015. 
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BALANC;OS ABREU1ATS A 31 DE DESEMBRE 2016 i 2015 

Ex ressat en euros 


PASSIU Notes 2016 2015 

PATRIMONI NET 

Fons propis 

Fons dotacionals 
Fons dotacionals 

Excedent d'exercicis anteriors 

Excedent de I'exercici 

PASSIU CORRENT 

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

Creditors varis 
Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públiques 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

(6) 

(3) 

(7) 

(8) 

164.678,79 76.159,36 

164.678,79 

66.000,00 
66.000,00 

76.159,36 

66.000,00 
66.000,00 

10.159,36 

88.519,43 

68.639,50 

62.762,28 

-52.602,92 

115.075,24 

68.639,50 

66.825,00 

1.814,50 

233.318,29 

115.075,24 

114.510,06 

565,18 

191.234,60 

Les notes 1 a 15 ine/oses a la Memoria abreujada adjunta, formen part del Balan<; Abreujat 
a 31 de desembre de 2016 i 2015. 
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FUNDAClO 

COMPTES DE RESULTATS ABREUJATS CORRESPONENT L ' EXERCICI ACABAT 
EL 31 DE DESEMBRE 2016 I 2015 

Notes 2016 2015 

Ingressos per les activitats 

Ingressos de promocions, patrocinadors 
col-laboracions 
Altres Subvencions, donacions i lIegats de I'exercici 
incorporats al resultat de I'exercici 

I Altres despeses d' explotació 

I 

Serveis exteriors 

Recerca i desenvolupament 

Serveis professionals independents 

Despeses bancaries 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Altres serveis 

(9.1) 

(9.2) 

Tributs 

RESULTAT O'EXPLOTACIÓ 

1I ,11 " 1.111 
Ingressos financers 

RESULTAT FINANCER 

RESULTAT ABANS O'IMPOSTOS 

Impostos sobre beneficis (8 i 12) 

RESULTAT DE L'EXERCICI (3) 

300.000,00 266.791,61 

298.300,00 257.000,00 

1.700,00 9.791,61 

-211.495,27 -319.444,74 

-211.406,02 -319.330,99 

-193.888,09 -283.836,82 

-12.427,01 -12.930,81 

-358,90 -411,55 

-4.288,03 -19.933,69 

-443,99 -2.218,12 

- 89,25 -113,75 

88.504,73 -52.653,13 

14,70 50,21 

14,70 50,21 

88.519,43 -52.602,92 

88.519,43 -52.602,92 

Les notes 1 al 15 incloses a la Memoria abreujada adjunta, formen part del Compte de 
resultats abreujat de I'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2016 i 2015. 
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FUNDACIO 

ESTATS ABREUlATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUlATS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE 2016 i 2015 

Fons 
dotacionals 

Excedents 
exercicis Excedents 
anteriors exercici TOTAL 

Saldo inici de I'exercici 2015 66.000,00 34.791,11 27.971,17 128.762,28 

Excedent de I'exercici -52.602,92 -52.602,92 

Altres variacions del patrimoni net 27.971,17 -27.971,17 

SALDO FINAL DE L'ANY 2015 66.000,00 62.762,28 -52.602,92 76.159,36 

Excedents 
Fons exercicis Excedents 

dotacionals anteriors exercici TOTAL 

Saldo inici de I'exercici 2016 66.000,00 62.762,28 -52.602,92 76.159,36 

Excedent de I'exercici 88.519,43 88.519,43 

Altres variacions del patrimoni net -52.602,92 52.602,92 

SALDO FINAL DE L'ANY 2016 66.000,00 10.159,36 88.519,43 164.678,79 

Les notes 1 al 15 incloses a la Memoria abreujada adjunta, formen part de l'Estat de canvis 
en el patrimoni net abreujat de I'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2016 i 2015. 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

1. INFORMACIÓ GENERAL 

La Fundació Barcelona Zoo (en endavant també, la Fundació), fou constituIda el 28 d'a 
de 2011 per l'Ajuntament de Barcelona i pel Gremi d'Hotels de Barcelona. La Fundació té 
carc3cter privat, personalitat jurídica propia, plena capacitat jurídica d'obrar i duració 
indefinida. 

El seu domicili social i fiscal és al Parc de la Ciutadella s/n, Barcelona. Figura inscrita en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.720. (I'J.I.F.: G
65522302). 

La dotació inicial de la Fundació és de 66.000,00 euros, deis quals, 60.000,00 euros aportats 
per l'Ajuntament de Barcelona i 6.000,00 euros aportats pel Gremi d'Hotels de Barcelona. 

L'exercici economic coincideix amb I'any natural. 

La Fundació es regeix per les següents disposicions: 

• El seus estatuts, segons redacció adaptada als requeriments exigi 
aprovats pel Patronat en sessió celebrada el 28 d'abril de 
modificacions. 

• La legislació de la Generalitat de Catalunya en materia de fundacio 

Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions de la 
verificació de I'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. 

• 	 Altra normativa d'ambit estatal amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim 
fiscal de les entitats sense afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge, i Real 
Oecret 1270/2003 de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament per a I'aplicació 
del regim fisca ll de les entitats sense afany de lucre i deis incentius fiscals al 
mecenatge. 

En materia comptable, pel Oecret 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 (PCFundAss), així com les posteriors modifilcacions d'aquest. 

La Fundació Barcelona Zoo té el caracter de fundació privada, si bé, d'acord amb I'art. 3.1 
text Refós de la Llei de Contractes dlel Sector Públic (ROL 3/2011, de 14 de novembre, en 
endavant TRLCSP), la Fundació es una entitat del sector públic a efectes de I'aplicació de la 
normativa de contractació pública, i conforme als arts. 3.2 y 3.3 TRLCSP, és un poder 
adjudicador. 

La Fundació té com objecte la promoció, el desenvolupament i I'impuls deis programes de 
recerca, conservació, educació i sensibilització, per tal d'esdevenir, un instrument orientat 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

a la conscienciació sobre la protecció i perseveració deis ecosistemes del planeta i de les 
especies animals i vegetals, i sobre la interrelació que entre les diferents formes de vida es 
produeixen. 

Són beneficiaris de les activitats fundacionals qualsevol persona física o jurídica que pugui 
tenir interes en I'objecte i les finalitats fundacionals. 

Així, el Programa de Recerca i Conservació s'ha plantejat seguint les directrius i estrategies 
d'actuació establertes pels comites d'investigació de la WAZA (Associació Mundial de Zoos i 
Aquaris) i de I'EAZA (Associació Europea de Zoos i Aquaris) i intentant satisfer alhora les 
demandes de la nostra societat. 

La recerca, sobretot quan els zoos I'apliquen a la conservació de les especies i, per tant, a 
la preservació de la biodiversitat del planeta, és una de les eines més importants per garantir 
el seu futur i, per tant, ha de ser un deis seus objectius prioritaris. 

El Programa de Recerca i Conservació se centra en quatre línies principals d'investigació: 

1. 	 Investigació aplicada a la conservació tant in situ com ex situ a nivell global. 
2. 	 Investigació aplicada a la millora del benestar animal de les especies de la col·lecció. 
3. 	 Investigació aplicada a la protecció de la biodiversitat de la ciutat de Barcelona. 
4. 	 Investigació aplicada a la fauna de I'area mediterrania. 

Els projectes d'aquest Programa de Recerca i Conservació es porten a terme mitjanc;ant tres 
programes d'activitats principals: 

• 	 Programes Marc: projectes de recerca a mitja i Ilarg termini, en col'laboració amb 
d'altres institucions, generalment departaments universitaris, que mitjanc;ant 
I'acumulació d'informació de gran qualitat i amplitud, serveixen de base per a 
recerques més especifiques d'alt nivell científico 

• 	 Programes Especifics: projectes de recerca concrets i de durada definida, pensats per 
donar solucions o fer aportacions a les necessitats més immediates de gestió de la 
conservació, tant ex situ com in situ, i per a la seva difusió internacional. 

• 	 Beques i ajuts económics: per tal d'impulsar els projectes especifics de recerca 
proposats per externs, el Zoo de Barcelona estableix anualment dues convocatóries 
de caracter públic per a la presentació de sol·licituds de beques i ajuts económics per 
a facilitar la seva realització. 

Beques del Programa de Recerca i Conservació: per a projectes de recerca en 
qualsevol altre ambit científico 

Beca Floquet de Neu: per a projectes de recerca en primats. 

Beca Antoni Jonch: per a projectes de recerca en fauna autóctona de 
Catalunya. 

Les activitats desenvolupades dins del marc del Programa de Recerca i Conservació del Parc 
Zoológic de Barcelona per executar en I'ambit de la Fundació Barcelona Zoo en el decurs de 
I'any 2016 són les següents: 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

PROGRAMES ESPECIFICS: 

S'han elaborat 11 PROGRAfVlES ESPECÍFICS per desenvolupar projectes de recerca amb 
I'ambit de la conservació: 

PROGRAMA ESPECÍFIC 1: Desenvolupament del ZAWEC, Centre d'Educació sobre 
benestar d'animals salvatges (Zoo Animal Welfare Education Centre) 
Conveni amb l'Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) 
Durada: Any 2016 
Aportació económica: 35.500,00 euros 

.. 	 PROGRAMA ESPECÍFIC 2: Desenvolupament d'activitats associades a la recerca en 
I'ambit escolar 
Conveni amb la Fundació Bosch Gimpera (FBG) 

Durada: Any 2016 

Aportació económica: 10.000,00 euros 


PROGRAMA ESPECÍFIC 3 : Desenvolupament de I'estudi de les poblacions de cetacis 
del Mediterrani del projecte RORQUAL 
Conveni amb EDMAKTUB 

Durada: Any 2016 

Aportació económica: 15.000,00 euros 


PROGRAMA ESPECÍFIC 4: Desenvolupament de l'Estació d'Anellament 
Conveni amb l' Institut Catala d'Ornitologia (ICO) 
Durada: Any 2016 
Aportació económica: 6.000,00 euros 

PROGRAI"lA ESPECÍFIC 5: Desenvolupament del estudi de 
Barcelona 
Conveni amb la Fundació Bosch Gimpera (FBG) 

Durada: Any 2016 

Aportació económica: 6 .000,00 euros 


PROGRAMA ESPECÍFIC 6: Desenvolupament de la línea de recer 
Conveni amb la Fundació Bosch Gimpera (FBG) 
Durada: Any 2016 
Aportació económica: 6.000,00 euros 

PROGRAMA ESPECÍFIC 7: Desenvolupament d'actuacions de conservació de la trenca 
(Lanius minor) a Catalunya 
Conveni amb l'Associació d'Amics del Centre de Recuperació de fauna salvatge de Vallcalent 
(Trenca). 
Durada: Any 2016 
Aportació económica: 8.000,00 euros 

PROGRAMA ESPECÍFIC 8: Desenvolupament de I'observatori deis amfibis deis 
Aiguamolls de l'Emporda 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

Conveni amb la INSTITUCIÓ ALTEMPORDANESA PER A LA DEFENSA I ESTUDI DE LA NATURA 
(IAEDEN) 
Durada: Any 2016 
Aportació económica: 6.000,00 euros 

PROGRAMA ESPECÍFIC 9: Desenvolupament del projecte de conservació in situ i ex 
situ del mangabei de coroneta blanca, el cercopitec de Roloway i el colob vermell 
de Miss Waldron 
Conveni amb l'Associació Doctor Monkey 
Durada: Anys 2016/2017 (en 2017 presentació d'informe de resultats). 
Aportació económica: 13.576,00 euros 

PROGRAMA ESPECÍFIC 10: Desenvolupament del projecte de I'estudi de la dieta de 
diferents peixos i invertebrats marins autoctons de la Mediterrilnia 
Conveni amb l'Aquarium de Barcelona 
Durada: Anys 2016/2017 
Aportació económica: 1.000,00 euros 

PROGRAMA ESPECÍFIC 11: Prorroga del projecte de conservació de la tortuga de 
rierol Mauremys leprosa 
Conveni amb el Consorci per a la protecció i la gestió deis espais naturals del delta del 
Llobregat 
Durada: Anys 2016/2017 
Sense cost económic 

Aportació económica PROGRAMES ESPECIFICS 2016: 107.076,00 euros (Nota 9.2). 

BEQUES PRIC, BECA FLQQUET DE NEU I BECA ANTQNI lQNCH 

A) 	BEQUES PRIC ( Programa de Recerca i Conservació): 

El dia 14 de juny de 2016 , a les 16 h, es va celebrar al Zoo de Barcelona la sessió d'avaluació 
del Comite d'Avaluació i Seguiment del Programa de Recerca i Conservació, amb la presencia 
deis següents membres: Dr. Xavier Ferrer, Dra. Montserrat Ponsa, Dr. Josep Llupia, Dr. 
Josep María Alonso i Sr. Rafael Cebrian. 

Un cop valorats i comentats tots els projectes presentats a la convocatória d' enguany, es 
va acordar atorgar ajuts económics, en funció del grau d'adequació als criteris de valoració 
establerts en el document de les Bases per sol·licitar beques i ajuts económics del Programa 
de Recerca i Conservació 2016, a les següents propostes: 

1. 	Variación temporal de los hábitos tróficos del delfín más amenazado del 
Atlántico sudoccidental (Pontoporia blainvillei) en el área de influencia del 
Río de la Plata. 
Investigador principal: Massimiliano Drago 

Institució: (Universidad de la República, Uruguay)/ GRCGVM (Universitat de 

Barcelona) 

Ajut económic concedit: 6.000 € 


2. 	 Nuevas tecnologías para viejos trabajos. Uso de grabadores automáticos 
para la detección y censo de especies raras y amenazadas. El caso de la 
alondra ricotí en Lleida y otras poblaciones pequeñas. 
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Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

Investigador principal: Juan Traba Díaz 

Institució: Grupo de Ecología Terrestre (Universidad Autónoma de Madrid) 

Ajut economic concedit: 6.417 € 


3. 	 Biodiversidad y fenología de Insecta en el Parc Natural de la Serra de 
Collserola. Seguimiento de fauna, monitoreo permanente del clima po 
estratos y actividades pedagógicas. 
Investigador principal: Jorge Luís Mederos 
Institució: Museu de Ciencies Naturals de Barcelona 
Ajut economic concedit: 5.000 € 

4. 	 Identificación mediante cámaras trampa de las comunidades de chimpancés 
y de los corredores ecológicos en la reserva transfronteriza del Fouta Djallon 
(Senegal y Guinea). Fase l. 
Investigador principa ll: Liliana Pacheco 

Institució: Institut Jane Goodall 

Ajut economic concedit: 11.336 € 


5. 	 Satellite and Camera Tagging of Atlantic Bluefin Tuna in the Mediterranean 
Sea. 
Investigador principal: Barbara A. Block 

Institució: Stanford University 

Ajut economic concedit: 11.500 €. (Si bé aquesta beca es va atorgar a I'exercici 2016, 

el seu meritament correspon a I'exercici 2017). 


6. COBED: Cognición, bienestar y educación. 
Investigador principal: Montserrat Colell Mimó 
Institució: Universitat de Barcelona 
Ajut economic concedit: 10.800 € 

7. Banc Biologic del Zoo de Barcelona. 
Investigador principal: Manel López Béjar 
Institució: Universitat Autonoma de Barcelona 
Ajut economic concedit: 11.180 € 

8. 	 Riesgos y gestión de las invasiones biológicas vinculadas al comercio de 
animales de compañía. 
Investigador principal: Alberto Maceda Veiga 
Institució: CRARC 
Ajut economic concedit: 4.604 € 

Aportació economica convocatoria beques PRIC 2016: 66.837 €. Impnn.lll,rn"l<"r 
2016 de 55.337 euros (Nota 9.2). i .....--=--.. 

B) BEQUES FLOQUET DE NEU: 
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FUNDACIÓ BARCELONA lOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

El dia 16 de juny de 2016, a les 13 h, es va celebrar també la sessió d'avaluació del Jurat 
de la Beca Floquet de Neu, amb la presencia deis següents membres: Dr. Santiago Estaún, 
Dra. Montserrat Ponsa, Dra. Montserrat Colell, Sr. Ignasi Rodríguez Ferran, Dra. Ma.Teresa 
Abelló, Dr. Josep María Alonso, Sr i Sr. Rafel Cebrian. 

Després d'avaluar tots els treballs presentats i comentats els criteris d'avaluació deis 
mateixos, es va decidir concedir l' ajut per a la convocatoria de la beca Floquet de Neu 2016 
al treball titulat: 

Assessing the spatiotemporal availability and quality of chimpanzee foods 
in a dry, open and seasonal habitat 
Investigador principal: Adriana Hernández Aguilar 

Institució: University of Oslo 


Aportació economica convocatoria Beca Floquet de Neu 2016: 9.000 euros (Nota 9.2). 

C) BECA ANTONI JONCH: 

El mateix dia 16 de juny, a les 16 h, es va celebrar també la sessió d'avaluació del Jurat de 
la Beca Antoni Jonch, amb la presencia deis següents membres: Dr. Joan Caries Senar, Dr. 
Jordi Ruiz Olmo, Dr. Martí Boada, Sr. Antoni Arrizabalaga, Sr. Salvador Filella, Sr. Miquel 
Jonch, Sr. Joaquim Lacueva i Sr. Rafel Cebrian. 

Després d'avaluar tots els treballs presentats i comentats els criteris d'avaluació deis 
mateixos, es va decidir concedir l' ajut per a la convocatoria de la beca Antoni Jonch 2016 
al treball titulat: 

El microbioma epidérmico como nueva herramienta para evaluar los efectos 
de la contaminación y las invasiones biológicas sobre la salud de los peces 
de los ríos mediterráneos 

Investigador principal: Alberto Maceda Veiga 

Institució: Universitat de Barcelona 


Aportació economica convocatoria Beca Antoni Jonch 2016: 6.000 euros (Nota 9.2). 

ALTRES PROGRAMES: 


Fundació Barcelona Zoo - Comptes anuals abreujats al 31 de desembre 2016 

Pagina 12 



estan 
• . " 

~~ ~~ 

... 

FUNDACIÓ BARCELONA lOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

Programa: OUOTES ISUPORT A PROJECTES DE CONSERVACIÓ (Nota 9.2) 

COORDINADORA CATALANA FUNDACIONES QUOTA 2016 270,00 € 
ASSOCIATION BEAUVAL CONSEV.-Tamarins de mans blanques 1.000,00 € 
CONTRIBUCIÓ AL' AMPHIBIAN ARK 

SUPPORT FOR THE BEARDED VULTURE EEP -VCF 2016 
CONTRIBCION al WALE WUUL - Reserve Protection -KOMODO


QUOTA WAPCA 2016 (West African Primate Conservation A.E.V.) 


APORTACIÓ 2016 AL RED PANDA PROJECT - EAZA 

TOTAL .. __ 

Programa: SERVEI RELATIU AL SEGUIMENT CIENTÍFIC-TECNIC DEL PARC 
D'ESCULLS DE BARCELONA 

Cost economic: 6.000,00 euros (Nota 9.2). 

Totes les activitats de La Fundació no tenen un impacte diferenciat entre homes i dones. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS 

2.1 Imatge fidel 

Els Comptes Anuals abreujats adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de 
la Fundació i es presenten d'acord amb la legislació vigent i amb les normes i principis 
establerts en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre, 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb les successives 
modificacions en el seu cas, amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i deis resultats de les seves operacions i del canvis en el patrimoni neto 

La Fundació disposa financerament del recolzament necessari deis seus patrons per fer front 
als compromisos derivats de la seva activitat. 

Les xifres contingudes en els estats comptables que formen part deis comptes anuals 
abreujats (balanc; abreL1jat, compte de resultats abreujat, estat de canvis en el patrimoni 
net abreujat i les notes de la memoria abreujada deis comptes anuals abreu' ts) 
expressades en euros, que és la moneda de presentació i funcional de la fu 

Els presents Comptes Anuals abreujats de la Fundació són formulats i aR ",""a~l1tit~ 
de la Fundació en els terminis establerts. 

2.2 Aspectes crítics de la valoració i I'estimació de la incertesa 

1.000,00 € 
2.500,00 € 

1.000,00 € 
2.000,00 € 

25000 

-=~~~~ 
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FUNDACIÓ BARCELONA lOO 


Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 

(Expressat en euros) 

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per la Direcció de la Fundació de 
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. 
Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en I'experiencia historica i altres factors, 
incloent les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables d'acord amb 
les circumst~lncies. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la 
data de tancament deis presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur 
d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, reconeixent 
I'efecte del canvi en I'estimació realitzada en el compte de resultats de I'exercici en qüestió. 

Les principals estimacions i judicis considerats en els Comptes Anuals corresponen als valors 
raonables deis instruments financers (Notes 4.1 i 4.2). 

2.3 Comparabilitat de la informació 

Els Comptes Anuals Abreujats deis exercicis 2016 i 2015 , s'han formulat d'acord amb 
I'estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions, 
havent seguit en la seva elaboració I'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, 
classificació i unitats monetaries, de manera que la informació presentada sera homogenia 
i comparable. 

2.4 Costos suportats directament per Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) 

Determinats costos de funcionament necessaris per la realització de I'activitat de la Fundació 
són suportats directament per BSM amb carrec al seu compte de perdues i guanys. Els 
esmentats costos corresponen principalment: 

• Cessió d'espais, equips informatics i mobiliari. 
• Personal cedit. 
• Subministraments. 
• Serveis informatics. 

BSM repercuteix a la Fundació 7.900 euros anuals per la prestació deis serveis de 
comptabilitat, administració i estructura de la Fundació (Nota 11). 

3. APLlCACIÓ DELS RESULTATS 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

La pro posta de distribució del resultat de I'exercici 2016 és la següent: 

• Base de aplicació: 

- Excedent de I'exercici (benefici) 88.519,43 euros 

• Aplicació: 

- Excedents d'exercicis anteriors 88.519,43 euros 

D'acord amb els articles 333-2 de la Llei 4/2008, del lIibre tercer del Codi Civil de Catalunya 
i 3.2 de la Llei 49/2002, de regim fiscal de les entitats sen se afany de lucre, almenys el 70% 
deis ingressos de la activitat fundacional han de destinar-se obligatoriament al compliment 
de les finalitats fundacionals (veure nota 10). 

El termini per a complir amb aquest requeriment és de quatre anys (exercicis 2016 -2019). 

4.NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació deis comptes anuals 
abreujats són els que es descriuen a continuació: 

4.1 Actius financers 

Els préstecs i partides a cobrar són actius financers no derivats amb cobraments fixos o 
determinables que no cotitzen en un mercat actiu. S'inclouen en actius corrents, excepte 
per venciments superiors a 12 mesos des de la data del balanc; que 
actius no corrents. 

Aquest epígraf correspon principalment a: 

- Comptes a cobrar per operacions comercials, les quals es v 
del seu deute, que és similar al seu valor raonable en el m 

Es classifiquen en la categoria d'actius financers a cost amortitzat. 

4.2 Passius financers 

Aquesta categoria inclou els debits per operacions comercials. Aquests recursos aliens es 
classifiquen com passius corrents, a menys que la Fundació tingui dret incondicional a diferir 
la seva liquidació durant al menys 12 mesos després de la data de balanc;. 

Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen 
un tipus d'interes contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel 
seu valor nominal quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

Es classifiquen en la categoria de passius financers a cost amortitzat. 

4.3 Impost sobre beneficis 

L' impost sobre beneficis es calcula en funció del resultat de I'exercici considerant les 
diferencies existents, si n'hi hagués, entre el resultat comptable i el resultat fiscal (base 
imposable de I'impost) i distingint per a aquestes el seu caracter de permanents o temporals 
a efectes de determinar I'impost sobre beneficis acreditat en I'exercici. 

La Fundació es troba acollida al regim fiscal especial per a entitats sense fins lucratius, 
regulat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre i pel Reglament que la desenvolupa (Reial 
Decret 1270/2003, de 10 d'octubre) . 

4.4 Ingressos i despeses 

Els ingressos corresponen fonamentalment al conveni de col·laboració formalitzat per 
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 

Els ingressos i les des peses es comptabilitzen d'acord amb el principi de meritament i de 
correlació. 

Els ingressos per interessos es reconeixen en base al metode del tipus d'interes efectiu. 

Els ingressos per patrocinis s'imputen a resultats de forma correlacionada amb les despeses 
incorregudes tot considerant la durada del contracte de patrocini subscrito 

Els ingressos per patrocini no meritats al tancament de I'exercici es registren al passiu del 
balanc;, com a Periodificacions a curt termini. 

Les des peses es reconeixen en funció del criteri del meritament. En el cas de la despesa 
associada a convenis, aquesta és periodificada en funció de la durada de cadascun deis 
convenis. 

4.5 Subvencions, donacions i lIegats 

Les donacions rebudes deis fundadors que no són assignables a projectes concrets o 
específics i que es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar els 
deficits d'explotació es comptabilitzen com un ingrés d'explotació en el moment de la seva 
concessió. 

Les subvencions i donacions rebudes de tercers que son assignables a un projecte en 
concret, es comptabilitzen com a patrimoni net, traspassant-se al compte de resultats en el 
moment en que es produeixen les despeses associades. 

4.6 Provisions i contingEmcies 

La Fundació no disposa al tancament de I'exercici 2016 de cap Provisió o contingencia. 
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Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

Les provisions es valoren d'acord amb la informació disponible, pel valor actual de la millor 
estimació possible de I'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer I'obligació, 
registrant els ajustaments per actualització de la provisió com una despesa financera 
atenent al meritament. 

I D'altra banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com 
a conseqüencia de successos passats, la materialització de les quals esta condicionada a que 
ocorri o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Fundació. 
Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable, presentant-se sel 
detall en la memoria, quan sigui necessario 

4.7 Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vinculades es comptabilitzen en el se 
moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu fixat difereix del seu valor raonable, la 
diferencia es registra atenent a la realitat economica de I'operació. La valoració posterior es 
realitza d'acord amb el previst a la normativa corresponent. 

4.8 Actuacions amb incidencia al medi ambient 

I 
Anualment es registren com a despesa o com a inversió, en funció de la seva naturalesa, 
els desemborsaments efectuats per complir amb les exigencies legals en materia de medi 
ambiento Els imports registrats como inversió s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

No s'ha considerat cap dotació per a riscos i des peses de caracter mediambiental donat que 
no existeixen contingencies relacionades amb la protecció del medi ambiento 

5. EFECTIU I ALTRES L1QUIDS EQUIVALENTS 

2016 2015 

Tresoreria 88.515,50 94.230,20 

88.515,50 94.230,20 

6. FONS PROPISI t· 
l' La dotació fundacional es va constituir mitjanc;ant I'aportació din ' aria de euros 

realitzada per part deis fundadors de la Fundació. 

7. PASSIUS FINANCERS 

7.1 La composició deis Creditors per activitats i altres comptes a pagar és la següent: 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

2016 2015 

Programa Beques PRIC 2016 20.800,00 
Programa Beques PRIC 2015 23.689,00 44.071,00 
Programa Beques PRIC 2014 
Programa Beca Floquet de Neu 2016 3.000,00 
Programa Beca Floquet de Neu 2015 3.000,00 
Programa Beca Floquet de Neu 2014 4.500,00 2.700,00 
Programa Beca Floquet de Neu 2012 1.500,00 1.500,00 
Programa Beca Jonch 2016 3.000,00 
Programa Beca Jonch 2015 2.000,00 2.000,00 
Programa Beca Jonch 2013 3.000,00 
Programa Convenis Marc 2015 14.287,68 
Programa Convenis Marc 2014 28.292,00 
Programa Convenis Marc 2012 4.000,00 4.000,00 
Serveis per Assessors 4.336,00 11.659,38 

66.825,00 114.510,06 

Tots els saldos tenen venciment a curt termini es troben classificats en la categoria de 
passius financers a cost amortitzat. 

De I'import pendent de pagament a 31 de desembre de 2016 amb origen a I'exercici 2015 i 
anteriors, durant I'exercici 2017 s'ha pagat 31.189 euros. 

7.2 Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a prove'idors, disposició 
addicional tercera ," Deure Informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

El període mitja de pagament a I'exercici 2016 ha estat de 1,95 dies (9,49 dies a I'exercici 
2015). 

8. SITUACIÓ FISCAL 

10.1 	 La composició deis comptes amb Administracions Públiques al 31 de desembre de 
2016 i 2015 és la següent: 

Saldos amb l'Administració Pública 

2016 2015 

Saldo deutor Saldo creditor Saldo deutor Saldo creditor 

279 € 1.81450 € 440 € 565 18 € 

8.2 La FUNDACIÓ va optar per I'aplicació del regim fiscal especial per a entitats sense fins 
lucratius, regulat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 
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Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

D'acord amb aquest regim, es troben exemptes de l'Impost sobre beneficis, entre d'altres, 
les explotacions economiques deis béns declarats d'interes cultural conforme a la normativa 
del Patrimoni Historic de l'Estat i de les Comunitats Autonomes, així com de museus, 
biblioteques, arxius i centres de documentació, i també, les explotacions economiques 
consistents en I'organització d'exposicions, conferencies, col·loquis, cursos o seminaris. 

Aquesta memoria economica es formalitza també per donar compliment als requeriments 
exigits pels articles 3.10e de la Ilei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de I 
entitats sense afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge, i 3.1 del seu Reglament 
aprovat pel Reial Decret 1.270/2003, de 10 d'octubre. 

8.3 D'acord amb la legislació vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat So ia 
poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin 
estat inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o hagi transcorregut el termini de 
prescripció previst a la normativa vigent. 

La Fundació té oberts a inspecció tots els impostos principals i cotitzacions socials que li són 
aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits. 

No es preveu que existeixin contingencies d'imports significatius que es poguessin derivar 
de la revisió deis exercicis oberts a inspecció. 

9. INGRESSOS I DESPESES 

9.1 Ingressos per les activitats, inclou els següents conceptes: 

2016 

Ingressos de promocions, patrocinadors 
col·laboracions: 

Barcelona de Serveis Municipals SA (Nota 
11) 

Port Aventura Entertainment, SAU 
282.300,00 

10.000,00 
247.000,00 

10.000,00 

Altres Subvencions, donacions i lIegats 
I'exercici incorporats al resultat de I'exercici: 

de 

Fundació Agbar 
Beca Familia Jonch i Sampere 
Altres donacions 

6.000,00 
1.700,00 

300.000,00 

832,88 
6.000,00 
2.958,73 

266.791,61 

9.2 L'epígraf de Serveis exteriors inclou els següents conceptes: 

2016 2015 
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Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 

(Expressat en euros) 

AJUTS CONCEDITS 1 AL TRES DESPESES per a 
Recerca i desenvolupament 

Programa Convenis Marc (Nota 1) 

Programa Beques PRIC (Nota1) 

Programa Beca Floquet de Neu (Nota 1) 

Programa Beca Família Jonch (Nota 1) 

Quotes/suport projectes de conservació 

(Nota 1) 

Esculls (nota 1) 

Publicacions 


Serveis professionals independents 
Serveis de professionals 
Servei d'administració i estructura (Nota 11) 
Servei d'Auditoria 
Assessoria fiscal 

Despeses banciuies 
Despeses bancaries 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Publicitat Catalegs 

Material per publicitat campanyes 

Organització d . actes i events 


107.076,00 
55.337,00 

9.000,00 
6.000,00 

8.020,00 
6.000,00 
2.455,09 

126.150,00 
82.563,00 

9.000,00 
6.000,00 

8.265,72 
13.007,52 
38.850,58 

193.888,09 283.836,82 

2016 2015 

197,63 605,00 
7.900,00 7.900,00 
3.603,38 3.803,26 

726,00 622,55 
12.427,01 12.930,81 

2016 2015 

358,90 
358,90 

2016 

4.288,03 
4.288,03 

2016 

411,55 
411,55 

2015 

9.799,94 

10.133,75 


19.933,69 

• 

2015 

Altres Serveis 
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Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 

(Expressat en euros) 

Despla<;aments 443,99 
44399 

10. APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALlTATS PRÓPIES 

10.1 La totalitat deis actius corrents de la FUNDACIÓ estan afectes a les seves act 
finalitats. 

10.2 El total de les des peses i deis ingressos del Compte de resultats per els exercicis 2016 
i 2015 s'apliquen íntegrament a les activitats fundacionals. 

2016 2015 

Ingressos 300.014,70 266.841,82 

Despeses -211.495,27 -319.444,44 

Aplicat 70,49% 119,71% 

10.3 D'acord amb el que estableix I'article 333.2 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, la Fundació 
compleix al exercici 2016 i 2015 amb I'obligació de destinar almenys el 70% de les rendes 
obtingudes i deis altres ingressos nets anuals al compliment deis fins fundacionals. 
L'aplicació s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis, a comptar de I'inici del 
següent al de I'acreditació comptable, a excepció deis suposits per als quals el Protectorat 
hagi autoritzat un termini diferent. 

La resta s'ha de destinar al compliment diferit de les finalitats o a incrementar la dotació. 

11. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

11.1 D'acord amb I'article 19 deis Estatuts de la Fundació, 

exerceixen el carrec gratu·itament. 


• 

a) Operacions: 


Entitat Vinculada Naturalesa de la despesa 2016 2015 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

Serveis de Comptabilitat, administració 
estructura 7.900,00 7.900,00 

Naturalesa de I'ingrés 2016 2015 

Barcelona de Serveis 
Municipals SA 

b) Saldos: 

Entitat Vinculada 

Aportació Anual Corresponent al Conveni 
de Mecenatge i col·laboració empresarial 282.300,00 247.000,00 

Naturalesa del saldo 2016 2015 

Barcelona de Serveis Aportació Anual Corresponent al Conveni 
Municipals SA de Mecenatge i col·laboració empresarial 144.800,00 97.000,00 

e) Retribueions als patrons: 

Durant els exercicis 2016 i 2015, els membres del Patronat no han rebut de la Fundació 
retribucions de cap classe per la seva activitat com a tals ni per altres funcions i no han 
mantingut saldos deutors amb la Fundació. L'alta direcció de la Fundació I'exerceixen els 
membres del Patronato 

12. EL 2016, LA CONCILlACIÓ ENTRE L'IMPORT NET D'INGRESSOS I DESPESES DE 
L'EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST 

Perdues i Patrimoni 
Guanys Net Total 

Ingressos i despeses de I'exercici: 

Ingressos 300.014,70 300.014,70 

Despeses -211.495,27 -211.495,27 

-88.519,43 -88.519,43 

Diferencies permanents, rendes exemptes 

Ingressos -300.014,70 -300.014,70 

Despeses 211.495,27 211.495,27 

88.519,43 88.519,43 

Base imposable de I'exercici 2016 0,00 0,00 

13. PREVISIÓ ESTATUTARIA 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

D'acord amb I'art. 33 deis seus Estatuts vigents, la dissolució determina la cessió global de 
tots els actius i els passius de la FUNDACIÓ. Aquesta cessió globall, un cop determinats 
I'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb 
I'autorització previa del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o 
entitats sense imim de lucre amb finalitats analogues a les de la Fundació o bé a entitats 
públiques. 

De manera alternativa a la cessió global, el Patronat pot acordar la liquidació deis actius i 
els passius que ha de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiariament, 
el Protectorat, i a I'haver que en resulta se li ha de donar I'aplicació establerta en I'apartat 
anterior. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel 
Protectorat abans no s'executi. 

D'aquesta forma es dóna compliment al requeriment establert a I'art. 3.6e. de al Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i deis 
incentius fiscal al mecenatge. 

14.ALTRES 

Els Patrons de la FUNDACIÓ a data 31 de desembre del 2016 són els següents : 

Patrons Nats: 
Presidenta: l'lma. Sra. Janet Sanz Cid 
Vicepresident: 1m. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
Vocal: Sr. Frederic Ximeno Roca 
Vocal: Sr. Ignasi Armengol Villa 
Vocal: Sr Antoni Fernández Pérez 

Patrons Electius: 

Vocal: 1m. Sr. Jordi Marti Galbis 
Vocal: 1m. Sr. Santiago Alonso Beltrán 
Vocal: Sr. Oscar Ramírez Lara 
Vocal: Sra. Emma Infante Sentelles 
Vocal: Sr. Xavier Florensa i Cantons 
Vocal: Universitat Pompeu i Fabra (Representant Antoni Bosch Domenech) 
Vocal: Rector Universitat Autónoma de Barcelona (Representant Manuel Antonio López 
Béjar) 
Vocal: Sr. 
Barcelona) 
Vocal: Sr. 
Barcelona) 

CristOfol 

Joan 

Jorda Sanuy 

Gaspart 

(Area 

Solves 

Territori 

(President 

Sostenibilitat 

Consorci 

(Diputació 

Turisme 

de 

de 

Secretari no patró: 
Jordi Cases Paliares 

15. FETS POSTERIORS 
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FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

Memoria anual abreujada de I'exercici 2016 
(Expressat en euros) 

Des del tancament de I'exercici 2016, no s'ha produ"it cap fet especialment significatiu que 
pugui afectar al funcionament normal de la Fundació i als presents Comptes Anuals 
Abreujats. 

Aquests Comptes Anuals Abreujats han estat formulats el dia 9 d'octubre de 2017. 

Vist-i-plau 

El Secretari d Patronat 
Sr. Jordi Ca es Paliares 

e 

• 
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