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1. COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS DE L´EXERCICI 2020 

 

1.1 Balanç Simplificat 

 

1.2 Compte de Pèrdues i Guanys Simplificat 

 

1.3 Estat de Canvis en el Patrimoni Net 

 

1.4 Memòria simplificada 
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NOTA 1: ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

Constitució i dades identificatives fonamentals 

 

La Fundació Bosch i Cardellach (en endavant la Fundació) va ser constituïda el 23 de novembre 

de 1945 i inscrita al Registre General del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

amb el número 276.  

 

La Fundació té assignat el número d’identificació fiscal G-58257031. 

 

El seu domicili es troba a Sabadell (Barcelona), al carrer d’en Font 1. 

 

Règim Legal 

 

La Fundació es regeix pels seus estatuts, per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions 

Privades de Catalunya i la resta de disposicions complementàries. Amb data 24 d’abril de 2008 es 

va aprovar la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques, modificada per la Llei 7/2012, del 15 de juny, per la que s’estableix el nou règim jurídic 

de les fundacions i de les associacions que exerceixen les seves funcions majoritàriament a 

Catalunya.  

 

La Fundació té adaptats els seus Estatuts a la normativa vigent. 

 

El seu exercici social comprèn 12 mesos, s’inicia l’1 de gener de 2020 i finalitza el 31 de 

desembre de 2020. 

 

Activitat 

 

Les finalitats de la Fundació són el conreu de les vàries branques dels estudis locals, constituir 

lloc de trobada i debat dels estudiosos de les diverses temàtiques, dinamitzant l’intercanvi de 

coneixements i experiències mitjançant  l’organització de conferències, cursos i seminaris, i amb la 

publicació de les diverses aportacions. Així mateix li pertoca portar a terme les actuacions i 

compareixences públiques en aquelles qüestions ciutadanes d’interès social o cultural relacionades 

amb els fins fundacionals. 
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Les finalitats fundacionals s’ajustaran a les disposicions legals i restaran limitades de manera 

principal a Catalunya i, particularment, a Sabadell i la seva comarca, el Vallès Occidental. 

 

La descripció de les activitats específiques desenvolupades durant l’exercici 2020 es troba a la 

nota 20 de la present memòria. Que aquest any degut a COVID-19, les activitats s’han vist 

reduïdes.  

 

Totes les activitats de la Fundació es promouen en condicions d’igualtat de tracta i oportunitats 

entre dones i homes.  

 

Pertinença a grup 

 

La Fundació forma part de la Coordinadora  Catalana de Fundacions i de la Coordinadora de 

Centres d’Estudis de Parla Catalana. 

 

Moneda funcional 

 

La moneda funcional amb la que opera la Fundació és l’Euro. 

 

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

Imatge fidel 

 

Els comptes anuals de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020 han estats preparats 

pel Patronat a partir dels registres comptables de la Fundació, havent-ne aplicat les disposicions 

legals vigents en matèria de comptabilitat i específicament el Decret 259/2008, del 23 de 

desembre, pel qual es va aprovar el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, amb l'objecte de reflectir la imatge fidel 

del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’exercici acabat a la citada data, així 

com els canvis en el patrimoni net de la Fundació. Amb allò que no estigui previst en aquest Pla, 

es remet el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 

novembre. 

 

D’acord amb els límits establerts, la Fundació es classifica com de reduïda dimensió i, per 

tant, els comptes anuals s’han formulat amb el model simplificat. 
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No s’han aplicat altres principis comptables diferents als establerts en el Pla Comptable que 

resulta d’aplicació. 

 

Comparació de la informació. 

 

D’acord amb la legislació vigent, el Patronat presenta, a efectes comparatius amb cada una de 

les partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis del patrimoni net i de 

la memòria, a més de les xifres de l’exercici 2020 les corresponents a l’exercici anterior. 

 

 

Agrupació de partides. 

 

Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació en el Balanç, en el 

Compte de Pèrdues i Guanys o en l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net. 

 

 

Elements recollits en diverses partides 

 

No hi ha partides de balanç que estiguin registrades en dues o més epígrafs. 

 

 

Canvis de criteris comptables 

 

No hi ha hagut ajustaments per canvi de criteri durant l'exercici. 

 

 

Correcció d’errors. 

 

La Fundació no ha realitzat durant l’exercici 2020 cap ajustament per correcció d’errors 

comptables, per no haver-ne detectat cap. 
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NOTA 3: APLICACIÓ DE RESULTATS 

 

La proposta d’aplicació de l’excedent és la següent: 

 

BASES DE REPARTIMENT   Any 2019 Any 2020 

        

Excedent del exercici 
 

650,57 470,58 

        

APLICACIÓ 
 

    

        

A Excedents negatius d’exercicis anteriors 
  

A Compensació excedents negatius 

d’exercicis anterior 
  650,57 470,58 

    

 

La distribució prevista en l’aplicació dels resultats de l'exercici compleix amb els requisits i les 

limitacions establertes per la normativa legal i pels estatuts de la Fundació. 

 

 

NOTA 4: NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ  

 

Les principals normes de valoració seguides en l'elaboració dels comptes anuals han estat les 

següents: 

 

1. Immobilitzat Intangible 

 

L’ immobilitzat intangible es troba format en la seva totalitat per “Aplicacions Informàtiques” 

valorades al preu d’adquisició. La seva amortització es realitza linealment, a partir del mes següent 

al de la compra o entrada en funcionament, en un període de quatre anys. 

 

En cap cas figuren a l’actiu les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques.  

 

Al tancament de l’any 2020, les aplicacions informàtiques es trobaven totalment amortitzades.  
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2. Immobilitzat Material 

 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es troben valorats pel seu preu d'adquisició que 

inclou les despeses addicionals que es produeixen fins a la posada en funcionament del bé. 

Posteriorment, es valoren al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, en el 

seu cas, per les pèrdues per deteriorament que es puguin imputar. 

 

El preu d’adquisició inclou, a més de l’import facturat després de qualsevol descompte o rebaixa 

de preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que es produeixen fins a la seva 

posada en funcionament. Els impostos indirectes que graven els elements de l’immobilitzat material 

només s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció quan no siguin recuperables 

directament de la Hisenda Pública. 

 

Les inversions de caràcter permanent realitzades en immobles arrendats per la Fundació 

mitjançant un contracte d’arrendament operatiu es classifiquen com a immobilitzat material. Les 

inversions s’amortitzen durant el menor termini entre la seva vida útil o el termini del contracte 

d’arrendament. 

 

Les despeses de conservació i manteniment que no augmenten la capacitat productiva o 

allargament de la vida útil dels actius es consideren despeses de l’exercici. 

 

L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es realitza, des del moment en el qual 

estan disponibles per a la seva posada en funcionament, de forma lineal durant la vida útil estimada, 

considerant un valor residual nul. La vida útil estimada per cada grup d’immobilitzat és la següent:  

 

 Vida útil 

  

Mobiliari 10 anys 

Equip Informàtic 5 anys 
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Al tancament de cada període es realitza una anàlisi de valor dels elements de l’immobilitzat 

material per determinar si existeixen indicis que els esmentats actius hagin sofert pèrdues per 

deteriorament. En cas que existeixin indicis es realitza una estimació de l’import recuperable dels 

referits actius per determinar-ne el deteriorament que es registra amb càrrec als resultats de 

l’exercici. 

 

L’Entitat considera que el valor comptable dels actius no supera el valor recuperable dels 

mateixos. 

 

Al tancament de l’any 2020, el equips per processament informàtic es trobaven totalment 

amortitzats.  

 

3. Patrimoni cultural 

 

Els béns integrants del patrimoni cultural corresponen en la seva pràctica totalitat al fons 

documental i bibliogràfic, complint els requisits de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 

cultural català. 

 

El valor del fons documental i bibliogràfic reconegut l’any 2002, ho va ser d’acord amb un 

informe de valoració d’un expert llibreter independent. 

 

El nou fons documental i bibliogràfic rebut per la Fundació és valorat a preu de mercat en el 

moment de la seva adquisició. Aquest fons prové de donacions fetes a la Fundació. 

 

Tal com indica la norma comptable, aquests béns no s’amortitzen i, en el cas de ser necessari, 

s’efectuen les diferents correccions valoratives per deteriorament.  

 

Ni durant l’exercici en curs ni l’anterior, s’ha produït cap deteriorament de valor en aquests béns. 

 

4. Arrendaments 

 

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que de les condicions dels 

mateixos es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment els riscos i beneficis 

inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. La resta d’arrendaments es classifiquen com 

arrendaments operatius. Al tancament de l’exercici no existeixen contractes que per les seves 
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condicions hagin d’estar classificats com a “financers”. 

 

La memòria adjunta inclou juntament amb les xifres de l’exercici 2019 es presenten les 

corresponents a l’exercici precedent. Els comptes anuals s’han obtingut a partir dels registres 

comptables de l’Entitat, efectuats d’acord amb el Pla de comptabilitat de les Fundacions.  

 

A data de 27 de setembre del 2019, la Fundació Bosch i Cardellach i la Fundació Especial 

Antiga Caixa Sabadell 1859 (d’ara endavant FACS), han signat un nou conveni de cessió de dret 

d’ús, mitjançant el qual s’acorda que la FACS cedeix a favor de la Fundació l’espai de la planta 

soterrània del carrer Indústria 18 amb la finalitat de dipòsit del seu arxiu i biblioteca. Així mateix, la 

FACS cedeix a la Fundació una part de la planta baixa i altell de l’edifici del carrer d’en Font, 1, el 

qual passa a ser la nova seu de l’Entitat i així el seu domicili social. En aquest nou emplaçament, la 

Fundació ubica les oficines, sala d’actes, sales de reunions i magatzem. Amb el citat conveni, 

s’acorda també que la cessió del dret d’ús dels espais és gratuïta, i que la Fundació es farà càrrec del 

manteniment i conservació dels espais cedits, així com d’aquells sobrecostos pel que fa a 

subministraments i neteja que es derivin de la seva activitat.  La cessió de l’espai del carrer d’en 

Font es preveu amb una durada fins el 31 de desembre del 2040. 

 

A conseqüència de la signatura i acords derivats del conveni, a finals de l’exercici 2019 la 

Fundació fa el trasllat de la seva seu a tots els efectes.  

 

La Fundació té arrendat un despatx a l’entitat cívica “Joventuts Musicals de Sabadell”, pel qual 

ha cobrat aquest any 2020 la quantitat de 1.800,00 euros (mateix import que l’any 2019) 

 

 

5. Instruments financers 

 

Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial com a 

actius financers, passius financers o instruments de patrimoni, de conformitat amb el fons econòmic 

de l’acord contractual. 

 

 Actius financers 

 

La classificació dels actius financers a cada categoria es determina en el moment del seu 

reconeixement inicial en funció del motiu pel qual van sorgir o del propòsit pel qual es van adquirir, 
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revisant-ne l’esmentada classificació al tancament de cada exercici. 

 

Tots els actius financers es classifiquen en la categoria “Actius financers a cost amortitzat”, que 

corresponen a actius financers que s’originen en la venda i prestació de serveis per operacions de 

tràfic de l’entitat i també aquells que, tot i no tractant-se d’instruments de patrimoni ni derivats, no 

tenen origen en les activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia determinada o 

determinable. 

 

Aquests actius financers es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la 

contraprestació lliurada més tots els costos de la transacció directament atribuïbles. 

 

No obstant el que s’esmenta al paràgraf anterior, els crèdits per operacions comercials amb 

venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les bestretes 

i crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons 

dotacional, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es valoren pel seu valor nominal, quan 

l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 

 

La seva valoració posterior és a cost amortitzat, calculat segons el mètode de l’ interès efectiu, 

sempre que tinguin un termini de venciment superior a un any. 

 

No obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any que, d’acord amb allò dit 

abans, es valorin inicialment pel seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest import, 

llevat que s’hagin deteriorat. 

 

Al tancament de l’exercici es realitzen les correccions valoratives per deteriorament necessàries. 

En particular, i respecte de les correccions valoratives relatives dels deutors comercials i altres 

comptes a cobrar, la Fundació procedeix a calcular les corresponents correccions valoratives, en cas 

d’haver-n’hi, en base a anàlisis específiques del risc d’insolvència en cada compte a cobrar. 

 

En l’epígraf de l’efectiu i altres actius líquids equivalents es registren l’efectiu en caixa, dipòsits 

a la vista i altres inversions a curt termini amb venciment no superior a tres mesos i que no tenen 

risc significatiu de canvis en la seva valoració. 

 

Els actius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu venciment 

sigui  inferior o superior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de l’exercici. 



 

 

 

FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, Fundació Privada 

 

Memòria Simplificada de l’exercici 2020 

 

 

12 
 

 

Els actius financers es donen de baixa quan s’acaben o se cedeixen els drets contractuals sobre 

els fluxos d’efectiu de l’actiu financer, havent-ne transferit de manera substancial els riscos i 

beneficis inherents a llur propietat. 

 

 Passius financers 

 

Tots els passius financers de la Fundació corresponen a passius a venciment, remunerats o no, 

que s’han classificat a efectes de la seva valoració en la categoria de “Passius financers a cost 

amortitzat”. 

 

Aquesta categoria inclou els passius financers que s’originen en la compra de béns i serveis per 

operacions de tràfic de l’entitat i aquells que, no essent instruments derivats, no tenen origen en les 

activitats de l’entitat. 

 

Inicialment, aquests passius financers es valoren pel seu cost que equival al valor raonable de la 

contraprestació rebuda, ajustat pels costos de la transacció que els hi siguin directament atribuïbles.  

No obstant això, aquelles partides a pagar per operacions de tràfic que tenen un venciment 

inferior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual es valoren pel seu valor nominal, quan 

l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 

 

Posteriorment, el passius financers es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats 

s’han de comptabilitzar aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 

No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any que, d’acord amb 

l’esmentat anteriorment, es valorin inicialment pel seu valor nominal, s’han de continuar valorant 

per aquest import. 

 

Els passius financers es classifiquen com corrents o no corrents en funció que el seu venciment 

sigui inferior o superior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de l’exercici. 

 

Els passius financers es donen de baixa totalment o parcialment en el moment en què les 

obligacions previstes en el corresponent contracte han estat satisfetes, cancel·lades o han expirat. 
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6. Impost sobre  beneficis 

 

La Fundació està subjecta a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 

sense finalitats de lucre i pel R.D. 1270/2003 de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament per 

l’aplicació del règim fiscal d’aquestes entitats.  

 

La despesa per  Impost sobre Beneficis es determina mitjançant la suma de l’impost corrent i de 

l’impost diferit. 

 

 Impost corrent: es determina aplicant el tipus de gravamen vigent sobre la base 

imposable de l’exercici i minorant el resultat així obtingut en l’import de les 

bonificacions i deduccions generals i aplicades en l’exercici. 

 Impost diferit: s’obté per la variació entre els actius i passius per impostos diferits. 

Aquests procedeixen de les diferències temporànies definides com els imports que es 

preveuen pagables o recuperables en el futur i que deriven de la diferència entre el valor 

en llibres dels actius i passius i la seva base fiscal. Els esmentats imports es registren 

aplicant a la diferència temporània el tipus de gravamen al qual s’espera recuperar-los o 

liquidar-los. 

 

La Fundació no té actius ni passius per impost diferit. 

 

7. Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i les despeses de la Fundació es reconeixen en funció del criteri de la meritació, és 

a dir, quan es produeix la corrent real de béns i serveis que representin, amb independència del 

moment en què es produeix el corrent monetari o financer derivat d'aquests. 

 

8. Despeses de personal 

 

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

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

havers variables i les seves despeses associades. 

 

La Fundació reconeix l’import de les pagues extraordinàries meritades fins al tancament de 
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l’exercici.   

 

Les indemnitzacions per acomiadament del personal es reconeixen en el moment en què es pren 

la decisió de procedir a l’acomiadament del treballador/a. Al tancament de l’exercici 2020 no 

existeixen despeses per aquest concepte, i al tancament de l’exercici 2019, no existien despeses per 

aquest concepte. 

 

9. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

Ateses les activitats a què es dedica l’Entitat, no existeixen actius, ni passius, ni despeses 

significatives de contingències de naturalesa mediambiental. 

 

10. Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos 

directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats com a ingressos 

sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la 

subvenció, donació o llegat. 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons 

dotacional, o per compensar dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i per tant, es 

registren directament en el patrimoni net. 

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a 

passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 

 

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de 

l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé 

rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement.  
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NOTA 5 : IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

 

 Immobilitzat material 

El moviment d’aquesta partida durant els anys 2019 i 2020 ha estat el següent: 

 

Any 2019 Saldo Inicial Altes Saldo Final 

        

Cost 43.844,72  0,00  43.844,72  

Amortització Acumulada (37.812,41)  (1.396,29)  (39.208,70)  

  
  

  

Valor comptable 6.032,31 (1.396,29) 4.636,02 

 

Any 2020 Saldo Inicial Altes Saldo Final 

        

Cost 43.844,72  0,00  43.844,72  

Amortització Acumulada (39.208,70)  (1.257,31)  (40.466,01)  

    
 

  

Valor comptable 4.636,02 (1.257,31) 3.378,71 

 

 

Tots els elements d’aquest grup estan vinculats directament a l’activitat d’explotació. 

 

No existeixen elements inclosos en l’immobilitzat material adquirits en règim d’arrendament 

financer. 

 

Al tancament dels exercicis 2019 i 2020 existeixen béns totalment amortitzats i en ús per import 

de 31.271,62 euros 
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 Immobilitzat Intangible 

 

El moviment d’aquesta partida durant els anys 2019 i 2020 ha estat el següent: 

 

Any 2019 Saldo Inicial Altes Saldo Final 

        

Cost 1.958,48  0,00  1.958,48  

Amortització Acumulada (1.958,48)  0,00 (1.958,48)  

  
  

  

Valor comptable 0,00 0,00 0,00 

 

 

Any 2020 Saldo Inicial Altes Saldo Final 

        

Cost 1.958,48  0,00  1.958,48  

Amortització Acumulada (1.958,48)  0,00 (1.958,48)  

  
  

  

Valor comptable 0,00 0,00 0,00 

    
 

La totalitat dels elements que formen aquest grup corresponen a Aplicacions informàtiques.  

 

Al tancament dels exercicis 2020 i 2019 existeixen béns totalment amortitzats i en ús per import 

de 1.958,48 euros 

 

 

NOTA 6: BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 

 

Els béns de Patrimoni Cultural corresponen al fons documental i bibliogràfic de la Fundació. 

 

Durant l’any 2016, la Fundació va rebre una donació de 10 gravats amb un valor atribuït de 

700,00 euros en total, i per tant, es va comptabilitzar en aquesta partida.  

 

Per una altre banda, tant l’any 2017 com 2018, la Fundació ha rebut fons documentals i 

bibliogràfics per donacions gratuïtes de tercers que no han estat valorats i, per tant, no s’ha 
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enregistrat cap increment del valor comptable d’aquesta partida per aquestes donacions. 

 

Cal fer esment que Caixa Sabadell amb data 29 d’octubre de 2007 va cedir de forma gratuïta el 

fons bibliogràfic de la seva biblioteca a la Fundació, sense que aquest fons fos valorat i, per tant, no 

fou objecte de comptabilització. 

 

 

NOTA 7: ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILARS  

 

La Fundació no té subscrit cap contracte que es pugui classificar com arrendament financer. 

 

El local on es troba la seu social fou cedit per la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 de forma 

gratuïta. La Fundació té llogat un despatx a “Joventuts Musicals de Sabadell”, pel qual ha cobrat 

aquest any 2020 la quantitat de 1.800,00 euros (mateix import que l’any 2019). 

 

NOTA 8: INVERSIONS FINANCERES A LLARG I CURT TERMINI 

 

La Fundació té diverses inversions financeres fetes en imposicions a termini, i que figuren 

classificades atenent al seu venciment. El detall és el següent: 

 

  Any 2019 Any 2020 

      

A llarg termini 0,00   38.834,91 

      

A curt termini 50.000,00   50.000,00   

      

Total 50.000,00   88.834,91   

 

Dins d’aquest any 2020, la Fundació ha invertit 38.834,91 € en la compra de 5.000 accions de 

REPSOL.    

 

Tots els actius financers es classifiquen en la categoria d’Actius financers a cost amortitzat. 
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NOTA 9: PATROCINADORS I ALTRES DEUTORS  

 

El detall és el següent: 

 

  Any 2019 Any 2020 

      

Institut Ramon Muntaner 2.535,20  0,00  

Fundació Privada Ascamm (Eurecat) 2.000,00  4.000,00  

Membres de la Fundació 186,18  186,18  

Altres deutors -23,87  3,87  

Gremi de Fabricants 6.000,00  0,00  

Diputació 2.000,00  0,00  

Obra Social La Caixa 6.000,00  0,00  

Ajuntament de Sabadell  1.199,03 

Total 18.697,51  5.381,34  

 

NOTA 10: TRESORERIA 

 

Els saldos a 31 de desembre de 2019 i 2020 corresponen al disponible en comptes corrents en 

entitats financeres, essent de lliure disposició. 

  Any 2019 Any 2020 

      

Caixa Efectiu 1.305,52 185,51 

Entitats financeres 220.962,14 192.047,30 

Total 222.267,66 192.232,81 

 

NOTA 11: FONS PROPIS 

 

Els moviments dels fons propis enregistrats durant el 2020 es resumeixen de la següent manera: 

Moviments 2020 Saldo Inicial 
Aplicació 

2019 
Resultat 2020 Saldo Final 

  
   

  

Fons Dotacional 67.278,08   0,00   0,00   67.278,08   

Excedents d'exercicis anteriors 218.871,60   (1.349,43)  0,00   217.522,17   

Excedent del exercici 650,57  (650,57)   470,58 470,58  
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TOTAL 286.800,25   0,00   470,58  284.800,25   

 

Durant l’exercici 2020, el moviment dels Fons propis de la fundació, el moviment ha sigut:  

 Excedent de l’exercici 2019 import de 650,57 €:  incrementant els excedents d’exercicis 

anteriors.  

 Excedents d’exercicis anteriors s’han minorat en 2.000,00 €. Degut que l’any 2018 es va 

imputar una subvenció de la Diputació de import 2.000,00 € i l’any 2019 es va duplicar 

aquesta subvenció, 2.000,00 €. A l’afectar exercicis anteriors no es pot imputar al 

resultat de l’exercici 2020, i per el motiu mencionat s’ha rebaixat en 2.000,00 € els 

excedents exercicis anteriors.  

 

 

A 31 de desembre de 2020 no existeixen aportacions pendents de desembossament ni 

aportacions dineràries pendents d’acceptació per part del Patronat. 

 

NOTA 12: SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS I ALTRES 

 

El saldo al 31 de desembre de 2020 correspon a les donacions del fons documental i bibliogràfic 

classificades com béns del patrimoni cultural (veure nota 6). 

 

No hi hagut moviment durant l’exercici 2020. 

 

NOTA 13: CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PAGAR 

 Proveïdors i creditors varis 

 

El saldo al tancament dels exercicis 2019 i 2020 correspon al deute per serveis rebuts. El detall 

és el següent: 

 

  Any 2019 Any 2020 

      

Creditors varis 2.327,82 -102,00 

Creditors factures pendents de rebre 219,42 0 

      

Total 2.547,24 -102,00 
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 Personal (remuneracions pendents de pagament)  

El detall es el següent: 

 

  Any 2019 Any 2020 

      

Pagues extraordinàries 1.611,62   0,00   

Indemnitzacions pendents de pagament 0,00   0,00   

      

Total 1.611,62   0,00 

 

NOTA 14: SITUACIÓ FISCAL 

 

El detall d'aquest apartat al tancament dels exercicis 2019 i 2020 és el següent: 

 

  Any 2019 Any 2020 

  Saldo deutor Saldo deutor Saldo deutor Saldo creditor 

  
   

  

H.P. Deutora per IVA 124,72   0,00   0,00   0,00   

H.P. Deutora per Impost de societats 0,00 0,00 1,40 0,00   

H.P. Creditora per IRPF  0,00   3.267,01   0,00   3.052,63   

H.P. Creditora per IVA 0,00   0,00   0,00   0,23 

Seguretat Social 0,00   1.499,79   0,00   1.499,79   

  
   

  

Total 124,72   4.766,80 1,40  4.552,65 

 

 

Els impostos creditors han estat pagats en el període voluntari.  

 

 Impost sobre societats 

 

La Fundació està subjecta a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 

sense finalitats de lucre, i al R.D. 1270/2003 de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per 

l’aplicació del règim fiscal d’aquestes entitats.  

 

Segons aquesta llei, estan exempts en la tributació de l’Impost sobre Societats els rendiments 
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generats en l’organització de les representacions musicals, donacions i subvencions i els rendiments 

financers.  

Atenent al règim fiscal de la Fundació, ni l’any 2019 ni 2020 hi ha base imposable de l’impost 

sobre societats. Els imports que resulten a retornar de l’impost de societats al tancament dels 

exercicis 2020 corresponen a les retencions sofertes durant l’any sobre els ingressos financers 

rebuts de les entitats financeres.  

 

 

 

 

 

NOTA 15: INGRESSOS I DESPESES 

 

 Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 

 

El detall és el següent: 

 

  Any 2019 Any 2020 

      

Conveni Fundació Banc Sabadell  37.000,00   37.000,00   

Altres 1.150,00   980,00   

      

Total 38.150,00   37.980,00   

 

Cal dir, que amb data 16 de setembre de 2014 es va signar un nou conveni de col·laboració entre 

la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i la Fundació mitjançant el qual es prorrogà la cessió 

gratuïta del local social fins l’any 2030, però extingí el compromís d’aportació econòmica anual 

que es venia realitzant fins a la signatura de l’esmentat conveni al 2014.  

 

 Aprovisionaments 

 

El desglossament de les partides de consums del Compte de Resultats és el següent: 

 

  Any 2019 Any 2020 

      

Consum de béns destinats a les activitats 10.295,64   10.123,83   

Treballs realitzats per altres empreses 1.329,49   470,00   
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TOTAL 11.625,13   10.593,83   
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 Despeses de Personal 

 

Les despeses de personal es desglossen de la manera següent: 

 

  Any 2019 Any 2020 

      

Sous i Salaris 49.463,90   46.527,55   

Indemnitzacions (veure nota 13) 0,00   0,00   

Seguretat Social  15.478,59   11.832,28   

Altres despeses socials 0,00   0,00   

      

TOTAL 64.942,49   58.359,83   

 

El personal mig contractat per als anys 2019 i 2020 ha estat el següent:  

 

Any 2019 Homes  Dones Total 

Fixes 0,00   2,00   2,00   

No fixes 0,00   0,00   0,00 

    

Any 2020 Homes  Dones Total 

Fixes 0,00   2,00   2,00 

No fixes 0,00   0,00   0,00   

 

La plantilla a 31 de desembre de 2020 es de dues persones. 

 

 

 Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 

 

Ni l’any 2019 ni 2020 hi ha pèrdues per crèdits incobrables.  
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NOTA 16: APLICACIÓ  D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 

FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 

Els Actius no Corrents són aplicats íntegrament a finalitats fundacionals i formen part del Fons 

dotacional.  

 

L’aplicació dels ingressos per als exercicis 2019 i 2020 es detalla de la manera següent: 

 

 Classificació de les despeses entre despeses fundacionals i despeses necessàries 

 

 
Any 2019 Any 2020 

Despeses Fundacionals (1) 43.935,99  43.852,97 

Quadern d'arxiu 22,50 0,00 

Memòries de la fundació 0,00 0,00 

Obra Esteve Deu 0,00 5.254,00 

Publicació Curs Vallès 2.154,00 0,00 

Altres publicacions 1.413,30 196,02 

Actes acadèmics 363,6 0,00 

Exposicions 231,80 0,00 

Cursos i cicles 1.656,75 1.716,00 

Concursos i premis 0,00 0,00 

Cicle cinema i ciència 2.560,32 1.578,65 

Contractes i encàrrecs 549,49 0,00 

Projecte investigació 0 0 

Col·laboració catàleg col·lec. 0 0 

Material tècnic 1.343,88 1.379,16 

Adquisicions 0 0 

Col·laboracions - activitat a 0 470,00 

Retribucions - secretaria tèc. 25.519,36 25.056,13 

Seg. Social secretària tècnica 8.120,99 8.203,01 

Despeses Necessàries  73.593,02 59.525,93 

Retribucions - Seguretat 23.944,54 21.471,42 

Seg.Soc. - Seguretat 7.357,60 3.629,27 

Instal·lacions, millores i ma. 818,76 984,86 

Ascensor 0 0 

Manteniment extintors 0 0 
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Gestió i manteniment informàtic 1.719,08 1.593,86 

Serveis administratius 4.280,98 3.854,86 

Prevenció Riscos Laborals 327,01 329,64 

Transports 430,49 121,00 

Primes d'assegurances 1.003,00 1.003,00 

Serveis bancaris 378,57 497,19 

Electricitat 5.111,55 2.085,05 

Aigua 395,14 528,87 

Material i equipament d'ofici 598,19 650,22 

Subscripcions 310,00 310,00 

Trameses de correspondència 414,28 370,23 

Telefonia 999,2 1.036,15 

Neteja -364,09 352,82 

Despeses de representació 20 82,40 

Projecte inventari patrimoni cu 15.254,57 16.011,50 

Despeses i serveis diversos 132,58 282,91 

Altres tributs 283,95 137,20 

Amortitzacions immob. intangible 0 0 

Amortitzacions immob. material 1.396,29 1.257,31 

Despeses excepcionals 0 0,16 

Despeses no deduïbles  0 0 

Despeses trasllat 8.781,33 2.936,01 

 

(1) S’han considerat despeses d’aplicació a la finalitat fundacional els aprovisionaments i els 

sous i la seguretat social dels tècnics vinculats directament a l’activitat fundacional (sense 

incloure el sou del personal d’administració). 

 

 Determinació dels Ingressos Nets 

 

  Any 2019 Any 2020 

      

  Ingressos Bruts 119.359,07 103.842,10 

- Despeses necessàries (73.593,02)  (59.525,93)  

      

TOTAL INGRESSOS NETS 45.766,05   44.316,17   
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 Càlcul del percentatge d’Ingressos Nets destinats a les finalitats fundacionals 

 

  Any 2019 Any 2020 

      

Despeses fundacionals 43.935,99 43.852,97 

Ingressos Nets 45.766,05   44.316,17   

Percentatge 104% 101% 

 

Aquest percentatge és superior al 70% legalment establert, el mateix percentatge que preveuen 

els Estatuts de la Fundació. (art. 7è)  

 

 

 

NOTA 17: OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

 Remuneracions dels membres del Patronat i del personal d’alta direcció 

 

Els Patrons no han percebut cap retribució pel seu càrrec ni durant l’any 2019 ni el 2020. 

 

Tampoc no hi ha bestretes ni crèdits concedits als membres del Patronat. 

 

 

NOTA 18: ALTRA INFORMACIÓ 

 

 

 Fets posteriors 

  

No s’han produït fets o transaccions posteriors que tinguin o puguin tenir un efecte significatiu 

sobre els comptes anuals i que afectin el patrimoni de la Fundació, els resultats obtinguts, la seva 

gestió o l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 
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 Altres 

 

No hi ha cap operació de l’exercici o de l’exercici anterior per la qual s’hagi tramitat alguna 

autorització del protectorat i tampoc no hi ha garanties compromeses amb tercers. 

 

 Llei de morositat i terminis de pagament 

 

D'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, i a l'efecte de donar compliment amb el que 

s’estableix a la mateixa, s'informa sobre que el període mitjà de pagament a proveïdors durant 

els exercicis 2017 i 2018 s’ha situat dins el termini legal. 

 

 

NOTA 19: INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

La distribució de l’import d’ingressos i despeses de les activitats ordinàries de l’any 2019 i 2020 per 

categories d’activitats és la següent:  

 

  Any 2019 Any 2020 

      

Ingressos Publicacions 4.256,39   3485,23   

Contractes i Encàrrecs 0,00 0,00 

Cursos, cicles i Actes Culturals 761,17   196,00   

Aportacions dels Membres 16.840,36   17.103,61   

Aportació Patrons  37.531,00   35.531,00   

Ingressos de Promocions, Patrocinadors i Col·laboracions (1) 38.150,00 37.980,00 

Subvencions per les activitats 19.592,00   3.993,19   

Donacions 270,00 0,00 

Entitats d'acollida 1.800,00   1.800,00   

Ingressos per serveis bibliotecaris 19,20   31,00   

      

TOTAL 119.220,12 100.120,03 

 

(1) Veure detall a la nota 15 
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Detall aportació Patrons 

 
Any 2019 Any 2020 

      

Cambra Oficial de Comerç industr. 6.475,00 6.475,00 

Corporació Sanitaria Parc Tauli 4.000,00 2.000,00 

Fundació antiga Caixa Sabadell 12.950,00 12.950,00 

Universitat Autònoma de Barcelona 4.106,00 4.106,00 

Eurecat 4.000,00 4.000,00 

Gremi de Fabricants 6.000,00 6.000,00 

CASSA 0,00   0,00   

TOTAL 37.531,00   35.531,00   

 

Detall subvencions  

 

 
Any 2019 Any 2020 

      

Projecte Inventari del Patrimoni 2.492,00 0,00 

Subv. Organització Congressos 840,00 0,00 

Subv. Diputació 2.000,00 0,00 

Ajuntament de Sabadell 200,00 0,00 

Subv. 2 Llibre Esteve Deu 1.010,00 1.954,16 

Publicació curs d’història del Vallès 1.050,00 2.039,03 

Cicle Sabadell i la Guerra 0,00 0,00 

Obra Social la Caixa 12.000,00 0,00 

TOTAL 19.592,00 3.993,19 

 

Detall aprovisionaments 

 

 
Any 2019 Any 2020 

      

Quadern d'arxiu i Publicacions 3.589,80   5.450,02   

Actes Acadèmics 363,60   0,00   

Exposicions 231,80   0,00   

Cursos i Cicles 2.206,24   1.716,00   

Concursos i Premis 2.560,32   1.578,65   

Contractes i encàrrecs 0,00 0,00 

Projectes d'investigació 0,00   0,00   
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Gestió Xarxa 0,00   0,00   

Material Tècnic 0,00 0,00 

Adquisicions 0,00 0,00 

Col·laboracions 2.673,37   1.849,16   

      

TOTAL 11.625,13   10.593,83   

 

 

NOTA 20: ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’EXERCICI 2020 

 

Degut a l’alerta sanitària del passat 14 de març del 2020, la fundació ha cancel·lat tots els actes 

previstos per dates posteriors. 

L’òrgan rector d’acord amb la normativa dictada pel govern organitzarà els actes d’acord amb 

els aforaments que s’estableixin per via normativa. 

 

Les activitats desenvolupades durant l’any 2020 han estat les següents: 

 

21 de gener de 2020, a les 19.00h. 

Didàctica Musical: Centre i perifèria musical. Tertúlia a càrrec d’ Elio Ronco i David Irving.  

Modera Aina Vega. Organitza Joventuts Musicals de Sabadell i la Fundació Bosch i Cardellach. 

 

03 de febrer  de 2020, a les 19.00h 

Conferència: Impacte al Vallès del Nou  Pla  Urbanístic de l’Àrea Metropolitana, a càrrec de 

Josep Maria Carrera, Rafa Bellido, Jordi Llonch i Antoni Serra. Modera Oriol Mestre. 

Organitza la Secció de Territori i Espai Urbà. 

 

11 de febrer de 2020, a les 19.00h. 

Conferència El professorat davant del risc d’abandonament escolar prematur. Presentació del 

resultat del projecte europeu Reducing Early School Leaving in Europe a Sabadell.  A càrrec de 

la Dra. Sílvia Carrasco. Organitza la Secció de Persones I Comunitat. 

 

13 de febrer de 2020,a 2/4 de 7. 

Homenatge a Muriel Casals. Organitza Universitat Autònoma de Barcelona, Òmnium Cultural 

de Sabadell i Fundació Bosch i Cardellach. 

 

19 de febrer de 2020, a les 19.00h. 

Acte oficial Inauguració de la nova Seu de la Fundació Bosch i Cardellach  i passi del 

documental “Estem voltats de pocavergonyes!”.  
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25 de febrer de 2020, a les 19.00h. 

Didàctica Musical: Què és la sarsuela?La sarsuela com a tipologia operística, a càrrec  

d’Albert Ferrer Flamarich. Organitza Joventuts Musicals de Sabadell i la Fundació Bosch i 

Cardellach. 

 

 

26 de febrer de 2020, a les 19.00h. 

Presentació del llibre L’economia de guerra a Sabadell, 1936-1939, a càrrec del Sr. Jordi 

Catalan Vidal i del Sr. Esteve Deu Baigual. Benvinguda a càrrec del director de l’entitat. Sr. 

Josep M. Benaul Berenguer. Col·labora l’Ajuntament de Sabadell, l’Institut  Ramon Muntaner 

(IRMU) i el  Gremi de Fabricants de Sabadell. 

 

10 de març de 2020, a les 19.00h. 

Didàctica Musical: Els musicals de Stephen Sondheim, a càrrec d’Elio Ronco. Organitza 

Joventuts Musicals de Sabadell i la Fundació Bosch i Cardellach.  

 

16 de juny de 2020, a les 18.00h. 

Acte virtual d’entrega de premis de la XIXa edició dels Premis Montserrat Miró i Marimon als 

treballs de recerca de Batxillerat. Organitza: Fundació Bosch i Cardellach, Centre de Recursos 

Pedagògics Vallès Occidental 1 i Ajuntament de Sabadell.  

 

06 d’octubre de 2020, a les 19.00h. 

Sessió Inaugural del Curs 2020-2021. Conferència: El salt necessari en el sistema educatiu: 

reptes i prioritats polítiques, a càrrec de Joan Cuevas, Cap de Projectes de polítiques educatives 

de la Fundació Bofill. (Virtual) 

 

07 d’octubre de 2020, a les 19.00h. 

Sessió inaugural del Curs d’Història El Vallès:  Cronistes i estudiosos locals: La recerca local i 

comarcal : una necessitat, una eina de país, a càrrec  d’Òscar Jané. Organitza la Secció 

d’Història i Arqueologia. (Virtual) 

 

08 d’octubre de 2020, a les 19.00h. 

Primera sessió del cicle de conferències de la Secció de Ciència i Tecnologia: L’origen geològic 

del Massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a càrrec de Miquel López Blanco. Organitza la 

Secció de Ciència i Tecnologia. (Virtual) 

 

10 d’octubre de 2020, a les 10.00h. 

Jornades Europees del Patrimoni. Visita guiada al Marquet de les Roques i la vinya a la Vall 

d’Horta, a càrrec  d’Adrià Garriga i Àngela Ramon, i de Josep Alavedra. Organitza la 

Fundació Bosch i Cardellach (Immaterial Vallès). Col·labora:  Diputació de Barcelona i 5 

quarteres –La Muntada. 
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14 d’octubre de 2020, a les 19.00h. 

Curs d’Història El Vallès: Cronistes i estudiosos locals: Marian Burguès i el Sabadell del seu 

record, a càrrec de Josep Alavedra. Lluís Subirana, historiador i divulgador de la sardana 

catalana, a càrrec de Josep Lluís Martín Berbois. Organitza la Secció d’Història i Arqueologia. 

(Virtual) 

 

20 d’octubre de 2020, a les 19.00h. 

Conferència: Menors no acompanyats, una realitat desconeguda. Experiència des de Sabadell, a 

càrrec de David Rodríguez i de Violeta Quiroga. Organitza la Secció de Persones i  Comunitat 

de la Fundació Bosch i Cardellach. (Virtual) 

 

21 d’octubre de 2020, a les 19.00h. 

Curs d’Història El Vallès: Cronistes i estudiosos locals: Ramon Pujades Serratosa, autor d’un 

retrat del Sentmenat de finals del segle XIX, a càrrec de Jaume Verdaguer. Vicenç Plantada, un 

excursionisme pràctic a Mollet del Vallès, a càrrec de Jordi Bertran i Joan Armangué. 

Organitza la Secció d’Història i Arqueologia. (Virtual) 

 

22 d’octubre de 2020, a les 19.00h. 

Segona sessió del cicle de conferències de la Secció de Ciència i Tecnologia: El tractament de 

les aigües al Riu Ripoll, a càrrec de la Sra. Núria Saperas. Organitza la Secció de Ciència i 

Tecnologia. (Virtual) 

 

28 d’octubre de 2020, a les 19.00h. 

Curs d’Història El Vallès: Cronistes i estudiosos locals: La llavor del Llegendari Català: els 

germans Franscesc i Maria Pilar Maspons i Labrós, a càrrec de Joan Armengué. Cardús 

contra Ragón. Dues maneres d’historiar Terrassa, a càrrec  de Marcel Taló Martí.   Organitza 

la Secció d’Història i Arqueologia. (Virtual) 

 

04 de novembre de 2020, a les 19.00h. 

Curs d’Història El Vallès: Cronistes i estudiosos locals: Bonfill Garriga i Puig un  metge 

promoció de la vila, a càrrec de Jordi Casas.  Joan Auladell, químic al matí, historiador a la 

tarda, a càrrec de Domènec  Miquel. Organitza la Secció d’Història i Arqueologia. (Virtual) 

 

11 de novembre de 2020, a les 19.00h. 

Curs d’Història El Vallès: Cronistes i estudiosos locals: Somiadors i pràctics a la Cerdanyola de 

1900-1950,un món contraposat. R.Garriga,C. Buigas i J.M. Roviralta, a càrrec de Miquel 

Sánchez. Antoni  Vergès i Mirassó (1832-1874) Mossèn  i  historiador  de  Castellar del Vallès, 

a càrrec de Roger Rocavert i Oriol Vicente.. Organitza la Secció d’Història i 

Arqueologia.(Virtual) 
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18 de novembre de 2020, a les 19.00h. 

Curs d’Història El Vallès: Cronistes i estudiosos locals: Protagonistes de la historiografia a 

Santa Perpètua de Mogoda: Fermí Vinyals, Joan Soley et altri, a càrrec d’Ernest Vilàs.  Balanç 

del curset i noves propostes a càrrec de La Fundació, a càrrec de Josep Alavedra. Organitza la 

Secció d’Història i Arqueologia. (Virtual) 

 

24 de novembre de 2020, a les 19.00h. 

Conferència: Març 2020, com ens vam enfrontar a una enemiga desconeguda, la covid-19, a 

càrrec del Dr. Joan Martí i del Dr. Manel Cervantes. En col·laboració amb el Parc Taulí. 

(Virtual) 

 

25 de novembre  de 2020, a les 19.00h. 

Curs d’Història El Vallès: Cronistes i estudiosos locals. Taula rodona dels centres d’estudis del 

Vallès, a càrrec de Maria Carme Jiménez (IRMU), Francesc Viso (CCEPC). I representants 

dels Centres d’Estudis del Vallès. Organitza la Secció d’història i Arqueologia. (Virtual) 

 

26 de novembre de 2020, a les 19.00h. 

Debat: I Després del nou PEPS, què? amb la participació de Mercè  Argemí,  Josep  Llobet i 

Pere Vidal. Organitza la Secció de Territori i Espai Urbà. (Virtual) 

 

21 de desembre de 2020, a 2/4 de 10. 

Ciència  Per Nadal: La Recerca de vacunes: de la verola a la Covid-19. A càrrec del Dr. 

Manuel Cervantes García. Organitza la Secció de Ciència i Tecnologia. Col·labora: 

Ajuntament de Sabadell, Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental I. (Virtual) 

 

 

 

 

Comptes anuals formulats pel Patronat, a Sabadell a 18 de Gener de 2021 

 

 


