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ENTITAT: FUNDACIÓ ORFEÓ MANRESÀ, FUND.PRIVADA  

 

MEMÒRIA SIMPLIFICADA DE L’EXERCICI  2021 

 

 

1.  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

• Identificació: 
 

L’Entitat FUNDACIÓ ORFEÓ MANRESÀ, Fundació privada és una Fundació Privada amb personalitat 
jurídica pròpia, amb domicili a Manresa, Carrer Muralla Sant Domènec, núm. 1 i C.I.F. G64211253.  
 
La Fundació es va constituir amb data 8 de maig de 2006 i en virtut de la Resolució de l’Honorable 
conseller de Justícia de 8 de novembre de 2006 es va inscriure amb el número 2256, com a 
Fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  
 

L’exercici econòmic de l’entitat comença l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 3er del seus Estatuts, la Fundació Orfeó Manresà té per 
objecte la promoció de les manifestacions cíviques, artístiques i culturals i difondre-les entre el 
públic en general i especialment amb dedicació primordial a l’ensenyament i divulgació de la 
música, especialment del cant coral, en totes les seves modalitats. 
 
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat 
considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, 
d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la 
finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitat que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a 
continuació: 
 
ÀMBIT CULTURAL: 
 

o Organització i producció de concerts i altres espectacles musicals. 
 

o Edició i venda de productes comercials. 
 
ÀMBIT DEL CONEIXEMENT: 
 

o Organització de premis de composició coral. 

o Impulsar el coneixement educatiu, donant suport a qui promogui la formació musical. 

o Impulsar el coneixement d’investigació al voltant de la música, promovent l’estudi de fons 
documentals i divulgant-ne quan correspongui els seus continguts. 

o Col·laboració amb altres institucions en suport del cant coral, amb especial accent al 
foment de la participació i formació dels infants i joves. 

o Organització d’activitats formatives i d’esbarjo, al voltant de la música, per a joves. 
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ÀMBIT SOCIAL: 
 

o Contribuir a la integració de persones d’altres cultures facilitant el seu accés a la pràctica i 
formació de la música, especialment la coral, com també de persones més desprotegides 
socialment. 

 
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les 
regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si s’escau, dels permisos o llicències pertinents. 
 
La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. 
 

• Activitats desenvolupades durant l’any: 
 

Les activitats desenvolupades per la Fundació al llarg de l’any queden explicades a la memòria 
d’activitats annexa a aquests comptes anuals. 
 

• Ajuts atorgats: 
 

Els ajuts atorgats es descriuen al punt 14 d’aquesta memòria econòmica, així com també a la 
memòria d’activitats annexa a aquests comptes anuals. 
  

• Convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats: 
 

Els convenis de col·laboració empresarials subscrits durant l’exercici es descriuen a la memòria 
d’activitats annexa a aquests comptes. 
 

• Usuaris o beneficiaris de les activitats descrites i accions dutes a terme per promoure 
condicions d’igualtat entre dones i homes: 
 

Són beneficiaris de la Fundació totes les persones de la societat en general. L’elecció dels 

beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les 

persones que reuneixin els següents requisits: 

 

a) Demandar la prestació o servei que la fundació pugui oferir. 

 

b) Complir, si s’escau, en cada cas dels requisits objectius específics que, 

complementàriament, pugui acordar el Patronat. 

 

La Fundació es regeix en les seves activitats i actuacions per criteris de màxima igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre homes i dones. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes Anuals de la Fundació han 

estat els que a continuació es detallen: 

 

1) Imatge fidel 

 

a) Els comptes anuals s’han preparat a partir de les xifres que consten en els 

registres comptables de la Fundació, els quals es mantenen d’acord amb les normes i 

els principis continguts 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 modificat pel Decret 125/2010 de 14 de desembre, amb l’objecte 

d’oferir la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 

l’exercici. 

 

Els comptes anuals es formulen en euros, i estan formats pel balanç de situació 

simplificat, el compte de resultats simplificat, l’estat de canvis en el patrimoni net i 

aquesta memòria simplificada, el contingut conjunt dels quals forma una unitat. La 

Fundació ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió 

reduïda continguts al 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. 

 

b) Durant l’exercici, la Fundació, per tal de presentar millor la imatge fidel, no ha 

deixat d’aplicar  disposicions legals en matèria comptable. Per tant, els principis 

comptables aplicats en la formulació dels comptes anuals han estat els que es recullen a 

les disposicions legals que són d’aplicació a la Fundació. 

 

2) Principis comptables no obligatoris aplicats 

 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

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

 

a) No existeixen dades rellevant sobre l’estimació d’incerteses a la data de 

tancament de l’exercici.  

b) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin significatius i que 

afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis futurs. 

c) A data de tancament de l’exercici, l’Òrgan de govern de l’entitat no té constància 

de l’existència d’incerteses importants relatives a fets o condicions que puguin aportar 

dubtes significatius sobre la possibilitat que l’entitat segueixi funcionant normalment. 

Els comptes anuals s’han elaborat d’acord amb el principi d’entitat en funcionament. 
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4) Comparació de la informació 

 

Als presents comptes anuals es presenten les xifres de l’exercici objecte de la rendició de comptes i el 

de l’immediatament anterior per a cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de 

resultats i de l’estat de canvis en el patrimoni net, no existint cap raó que impedeixi la comparació 

entre ambdues xifres. 

 

5) Agrupació de partides 

 

Les partides del balanç de situació i del compte de resultats no han estat objecte d’agrupació. 

 

6) Elements recollits en diverses partides 

 

No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç de situació. 

  

7) Canvis de criteris comptables 

 

Durant l’exercici no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables.  

 

8) Correcció d’errors 

 

Durant l’exercici 2021 no s’ha fet cap correcció d’errors procedents d’exercicis anteriors. 
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

 

EL Patronat de la Fundació acorda aplicar l’excedent positiu de l’exercici 2021, de 1.808,23 euros (a 

2020, van ser 320,88  euros), a “Excedents d’exercicis anteriors”. 

 

Quadre explicatiu de l’aplicació de resultats: 

 
Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 2021 1.808,23 € 

 Total base de repartiment = Total aplicació 1.808,23 € 

Aplicació resultat 2022 Import 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent 1.808,23 € 

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  

Excedents negatius d’exercicis anteriors per compensar  

 Total aplicació = Total base de repartiment 1.808,23 € 

 

Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 2020 320,88 € 

 Total base de repartiment = Total aplicació 320,88 € 

Aplicació resultat 2021 Import 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent 320,88 € 

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  

Excedents negatius d’exercicis anteriors per compensar  

 Total aplicació = Total base de repartiment 320,88 € 

 

4.    NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ 

 

Les principals normes de registre i valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals, d’acord 

amb les establertes al Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions, han estat les següents: 

 

1) Immobilitzat intangible 

  

Per al reconeixement inicial d’un immobilitzat de naturalesa intangible és necessari que, a més de 

complir la definició d’actiu i els criteris de registro o reconeixement continguts en el Marc Conceptual 

de la Comptabilitat, compleixi el criteri d’inedificabilitat. 

 

En cap cas es reconeixen com a immobilitzats intangibles les despeses originades amb motiu de 

l’establiment, les marques, capçaleres de diaris o revistes, els segells o denominacions editorials, les 

llistes d’usuaris o deutors o altres partides similars que s’hagin generat internament. 

 

Els diferents conceptes que configuren l’immobilitzat intangible s’han capitalitzat pel seu preu 

d’adquisició o cost de producció. 
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Sobre els elements patrimonials d’aquesta partida s’han practicat les amortitzacions corresponents, 

els imports de les quals queden reflectits al Balanç de Situació. Aquestes amortitzacions s’han dotat 

seguin un criteri sistemàtic atenen a la vida útil dels elements o drets i a la depreciació soferta per la 

seva utilització, no superant-se els límits a l’amortització d’aquest tipus de béns, i mantenint el criteri 

d’exercicis anteriors. 

 

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per deteriorament ja que les amortitzacions 

han cobert perfectament la depreciació experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres 

pèrdues reversibles sobre els mateixos. 

 

L’Entitat tenia comptabilitzada en aquesta partida una aplicació informàtica que va quedar totalment 

amortitzada a final de l’exercici 2017. 

 

Durant l’exercici 2020 es va registrar el cost de creació de la nova web de l’entitat, que ha entrat en 

funcionament i s’ha començat a amortitzar a l’inici de 2021. La amortització anual és d’un 33%. 

 

2) Béns integrants del patrimoni cultural 

 

La Fundació no té comptabilitzat en aquesta partida cap element.  

 

3) Immobilitzat material 

 

Els béns registrats a l’immobilitzat material es presenten valorats inicialment al seu preu d’adquisició o 

cost de producció i, posteriorment, es valoren pel seu preu o cost menys, segons el cas, la seva 

corresponent amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat.  

  

El valor de l’immobilitzat inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir fins a la posada 

en funcionament dels béns i, en particular, els impostos indirectes no recuperables, l’estimació del 

valor actual de les obligacions de desmantellament o retir i, pels béns que tardin més d’un any en 

estar en condicions de funcionament, les despeses financeres generades fins aquesta data.  

 

Les inversions en ampliacions, modernitzacions i millores en els béns existents que allarguen la seva 

vida útil es capitalitzen. Les despeses de manteniment i reparacions es porten a resultats en l’exercici 

en què es produeixen. 

La dotació anual a l’amortització es calcula segons el mètode lineal i en funció de la vida útil estimada 

dels diversos béns. Els percentatges anuals d’amortització que s’apliquen són els següents: 

 

 
Tipus de béns 

Percentatge 

Mobiliari i altres instal·lacions 10-15%-25% 

Equips informàtics 25% 

Altre immobilitzat 10-15%-25% 

 

Les adquisicions s’amortitzen a partir de la seva posada en funcionament. 
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Almenys al tancament de l’exercici, s’avalua el valor recuperable (el major import entre el seu valor 

raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús) dels béns que integren l’immobilitzat material 

i, eventualment, es deteriora el seu valor comptable fins l’import recuperable. Les pèrdues per 

deteriorament es reconeixen al compte de resultats de l’exercici. 

   

El benefici o la pèrdua resultants de l’alienació o disposició d’un bé de l’immobilitzat material es 

calcula per diferència entre l’import de venda i el seu valor net comptable, i s’imputa al compte de 

resultats de l’exercici de la baixa. 

 

 

4) Inversions immobiliàries 

 

Durant el present exercici, l’Entitat no ha comptat amb elements patrimonials considerats com a 

Inversions Immobiliàries. 

 

5) Arrendaments 

 

•  Comptabilització de contractes d’arrendament financer: 

 

No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer que tingués vigència durant 

l’exercici. 

 

• Comptabilització de contracte d’arrendament operatiu: 

 

Concepte: es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb l’arrendatari el dret a usar 

un actiu durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de 

pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de caràcter financer. 

 

Comptabilització: els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari, derivats 

dels acords d’arrendament operatiu són considerats, respectivament, com a ingrés i despesa de 

l’exercici en què es meriten, i s’imputen al compte de resultats.  

L’arrendador continua presentant i valorant els actius cedits en arrendament conforme a la seva 

naturalesa, incrementant el seu valor comptable en l’import dels costos directes del contracte que 

li siguin imputables, els quals es reconeixen com a despesa durant el termini del contracte aplicant 

el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos de l’arrendament. 

Qualsevol cobrament o pagament que es pogués fer en contractar un dret d’arrendament qualificat 

com a operatiu, es tracta com un cobrament o pagament anticipat per l’arrendament que s’imputa 

a resultats al llarg del període d’arrendament a mesura que es cedeixen o reben els beneficis 

econòmics de l’actiu arrendat. 

 

6) Permutes 

 

Durant el present exercici no s’han adquirit mitjançant permuta cap element de l’immobilitzat. 
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7) Actius financers i passius financers 

 

a) Actius financers: 

 

Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si el 

seu venciment supera o no supera els dotze mesos contats des de la data de tancament. 

 

Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de patrimoni d’una 

altra entitat, o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer, o a intercanviar 

actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables. 

 

L’entitat ha de reconèixer un actiu financer en el seu balanç quan es converteixi en una part 

obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 

 

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories 

següents: 

 

• Actius financers a cost amortitzat. 

• Actius financers mantinguts per a negociar. 

• Actius financers a cost. 

 

Els únics actius financers que afecten la Fundació són els de la categoria ”Actius financers a cost 

amortitzat”, i el seu tractament comptable és el següent: 

 

Actius financers a cost amortitzat 

 

Actius financers inclosos: es classifiquen en aquesta categoria els crèdits per operacions de les 

activitats i per la resta d’operacions, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap 

mercat organitzat. 

 

Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació 

lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims es 

poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu reconeixement inicial. No obstant 

el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les activitats 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 dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, 

es poden valorar pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui 

significatiu. 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, 

menys els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol 

reducció per deteriorament. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats en base al mètode del 

tipus d’interès efectiu, es registren com un ingrés en el compte de resultats. No obstant l’anterior, els 

actius amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, s’han 

de continuar valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. 
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El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un 

instrument financer amb els fluxos d’efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es produiran al 

llarg de la seva vida romanent. 

  

Deteriorament del valor: al tancament, els crèdits es deterioren, contra resultats, sempre que existeixi 

una evidència objectiva d’una reducció o retard en la percepció dels fluxos d’efectiu estimats futurs, 

que poden ser motivats per la insolvència del deutor. L’import del deteriorament es quantifica en la 

diferència existent entre el valor en llibres dels crèdits i el valor actual dels fluxos futurs d’efectiu 

estimats. 

 

b) Passius financers 

 

Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de si 

els seu venciment és, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des de la data del 

balanç de situació.  

 

Els únics passius financers que afecten la Fundació són els de la categoria ”Passius financers a cost 

amortitzat”, i el seu tractament comptable és el següent: 

 

Passius financers a cost amortitzat 

 

Passius financers inclosos: inclou els dèbits per operacions de les activitats i dèbits per operacions no 

derivades de les activitats. 

 

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qual generalment coincideix amb el 

preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció. 

Els dèbits a pagar a curt termini i sense tipus d’interès contractual es valoren pel seu valor nominal 

sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu  no sigui significatiu. 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, 

menys els reemborsaments de principal produïts i més els interessos meritats. Els interessos meritats 

durant l’exercici, calculats pel mètode del tipus d’interès efectiu, es registren com a despeses al 

compte de resultats. Els dèbits amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel 

seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest import. 

 

c)  Inversions en entitats del grup, multigrup i associades 

 

A la Fundació no existeixen inversions en entitats del grup, multigrup o associades, llevat d’un 

préstec que se li va concedir a l’entitat Associació Orfeó Manresà, i que no té un termini concret de 

devolució ni genera interessos. 

 

8) Existències 

 

Els estocs dels béns activats com a existències de mercaderies, corresponents al llibre “Carnestoltes 

del cel”, editat per l’entitat, s’han valorat al preu d’adquisició, considerant com a tal el que figura en 

factura més totes les despeses addicionals que s’han produït fins l’arribada dels béns al seu destí des 

del proveïdor. 
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A la data de tancament hi havia un estoc de 169 llibres, a un cost unitari de 8,00 €. 

 

9) Impostos sobre beneficis 

     

La Fundació, atès que ha exercit l’opció pel règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre 

regulat a la llei 49/2002, de 23 de desembre,  només ha d’incorporar a la base imposable del seu 

Impost sobre Societats, si s’escau, les rendes generades per les explotacions econòmiques que no 

estan declarades exemptes per la normativa tributària i les alienes al seu objecte o finalitat específica. 

Durant l’exercici no s’ha generat cap renda no exempta. 

 

10) Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció de la seva meritació, és a dir, quan es produeix el 

corrent real de béns i serveis que les mateixes representen, amb independència del moment en què 

es produeix la corrent monetària o financera de cobrament o pagament.  

Els ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes 

i impostos. 

 

11) Provisions i contingències 

 

En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç de la Fundació. 

  

12) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç de la Fundació. 

 

13) Despeses de personal 

 

En l’exercici actual no s’han registrat ni valorat despeses de personal referides a compromisos per 

pensions. 

 

14) Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al patrimoni net i 

es traspassen a resultats d’una forma sistemàtica correlacionada amb les despeses o l’amortització de 

la inversió objecte de la subvenció, donació o llegat. Així: 

 

• Si les subvencions, donacions o llegats es reben per compensar dèficits d’explotació, s’imputen a 

ingressos de l’exercici en què es cobren efectivament. 

• Quan són per finançar despeses específiques, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es 

meriten les despeses que financen. 

• Quan es concedeixen per adquirir actius o cancel·lar passius, s’imputen a ingressos a mesura que 

es dota l’amortització o en el moment en què es dóna de baixa l’actiu adquirit, o bé a mesura 

que es cancel·la el passiu finançat. 

 

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

fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
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15) Transaccions amb parts vinculades 

 

Les operacions realitzades amb parts vinculades es valoraran, generalment, pel seu valor raonable. Si 

excepcionalment el preu diferís del seu valor raonable, la diferència es registraria en funció de la 

realitat econòmica de l’operació. 

La valoració posterior s’ha realitzat segons el que estableixen les normes corresponents. 

 

5.    IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

 

a) Immobilitzat Intangible: 

 

Els moviments de l’exercici 2021 a l’immobilitzat intangible han estat els següents: 

 

Concepte 
Aplicacions 

informàtiques Total 

VALOR BRUT   

Saldo inicial 4.315,78 4.315,78 

Entrades per noves adquisicions    0,00    0,00 

Sortides i baixes    0,00    0,00 

Saldo final 4.315,78 4.315,78 

AMORTITZACIÓ   

Saldo inicial -3.395,00 -3.395,00 

Dotació a l’amortització -303,86 -303,86 

Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 0,00 

Saldo final -3.698,86 -3.698,86 

VALOR NET COMPTABLE INICIAL 920,78 920,78 

VALOR NET COMPTABLE FINAL 616,92 616,92 

 

L’aplicació informàtica registrada a l’inici de l’exercici anterior estava amortitzada al 100%, ja que 

l’element es va acabar d’amortitzar al 2017, per import de 3.395 €. 

Durant l’exercici anterior es va elaborar i activar com a aplicació informàtica la nova plana web de 

l’entitat, que ha entrat en funcionament al gener de 2021, moment en què s’ha començat a 

amortitzar. 

No s’han fet correccions valoratives d’elements de l’immobilitzat intangible. No hi ha compromisos 

ferms de compra i venda d’aquest immobilitzat. Aquests estan totalment afectes a les diferents 

activitats que desenvolupa la Fundació. 

 

La titularitat jurídica dels elements que formen part de l’immobilitzat és de la pròpia Fundació. 
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b) Immobilitzat Material: 

 

Els moviments de l’exercici 2021 a l’immobilitzat material han estat els següents: 

 

Concepte 
Instal·lacions Mobiliari 

Equips 
procés.inform. 

Altre 
immob.material 

Total 

VALOR BRUT      

Saldo inicial 5.606,25 2.973,35 2.149,94 42.947,02 53.676,56 

Entrades per noves adquisicions 389,90 0,00 1.268,80 0,00 1.658,70 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 5.996,15 2.973,35 3.418,74 42.947,02 55.335,26 

AMORTITZACIÓ      

Saldo inicial -4.170,37 -1.372,42 -2.033,06 -41.673,10 -49.248,95 

Dotació a l’amortització -431,86 -201,24 -139,11 -576,50 -1.348,71 

Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final -4.602,23 -1.573,66 -2.172,17 -42.249,60 -50.597,66 

VALOR NET COMPTABLE INICIAL 1.435,88 1.600,93 116,88 1.273,92 4.427,61 

VALOR NET COMPTABLE FINAL 1.393,92 1.399,69 1.246,57 697,42 4.737,60 

 

No s’han fet correccions valoratives d’elements de l’immobilitzat material.   

No hi ha compromisos ferms de compra i venda d’immobilitzats materials, ni existeixen béns utilitzats 

en règim d’arrendament financer. 

 

Els elements totalment amortitzats ascendeixen a un import de 33.328,99 €. 

 

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa l’Entitat. 

 

La titularitat jurídica dels elements que formen part de l’immobilitzat  és de la pròpia Entitat. 

 

6.     INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

La Fundació no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser considerat dins d’aquest 

apartat. 

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

La Fundació no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser considerat dins d’aquest 

apartat. 

 

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

La Fundació  no ha fet cap operació d’arrendament financer ni d’arrendament operatiu durant 

l’exercici. 
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9. ACTIUS FINANCERS 

 

A la data de tancament, no hi ha cap element registrat a la partida d’instruments financers no 

corrents.   

A la data de tancament els instruments financers corrents i la seva classificació per categories és la 

següent: 

 

Exercici 2021 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 29.212,76 29.212,76 

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

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

Tota 0,00    0,00 29.212,76 29.212,76 

     

Exercici 2020 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 24.973,24 24.973,24 

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

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

Total 0,00    0,00 24.973,24 24.973,24 

 

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

 

Concepte 2021 2020 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 1.000,00 4.196,00 

Altres deutors 529,40 529,40 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 2.850,33 1.034,80 

Crèdits concedits a C/T 4.742,50 4.742,50 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 20.090,53 14.470,54 

Total 29.212,76 24.973,24 
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El desglossament i el moviment de l’exercici 2021 de l’epígraf “Usuaris, patrocinadors i deutors de les 

activitats” és el següent: 

 

Partides Saldo a 31.12.20 Altes 2021 Baixes 2021 Saldo a 31.12.21 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 4.196,00 3.313,50 -6.509,50 1.000,00 

Altres deutors 529,40 0,00 -0,00 529,40 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 1.034,80 1.815,53 -0,00 2.850,33 

Total 5.760,20 5.129,03 -6.509,50 4.379,73 

 

Els saldos pendents de cobrar de factures corresponen a l’Associació Orfeó Manresà (1.000,00 €). 

 

La partida d’altres deutors recull els saldos pendents de cobrar unes subvencions procedents del 

Dpt. de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l’activitat ordinària i com a ajut a la situació de 

Covid, ambdues de 2020, per un import total de 529,40 €. 

 

“Altres crèdits amb les Administracions Públiques” recull els saldo de l’IVA a favor de l’entitat 

pendent de compensar. 

 

No s’ha reconegut cap  crèdit com a incobrable durant l’exercici. 

 

A  la data de tancament no hi ha transferències ni cessions d’actius financers, ni actius financers 

cedits en garantia, ni deutes amb característiques especials.  

 

No hi ha actius financers valorats a valor raonable. 

 

Entitats del grup, multigrup i associades 

 

La Fundació està vinculada en els termes regulats a l’article 17 de la Llei 21/2014 de 29 de 

desembre, del Protectorat de Fundacions, a l’Associació Orfeó Manresà, amb domicili social al 

carrer Muralla Sant Domènec, núm. 1, i C.I.F. G58870536.  

 

Aquesta entitat està inscrita al Registre d’Associacions amb el número 322-J/1, i és l’entitat 

fundadora de la Fundació en el moment de la creació d’aquesta. 

 
Existeix un saldo a cobrar amb aquesta entitat vinculada de 1.000,00 € (a 2020, 4.742,50 €) registrat 
a la partida de “Crèdits concedits a c/termini”. 
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10. PASSIUS FINANCERS 

 

Els detall del passius financers, per tipus d’instrument financer, és el següent: 

 

a) Passius financers no corrents 

 

No ha hagut durant l’exercici cap moviment en aquesta partida.  

 

b) Passius financers corrents 

 

Exercici 2021 

                                                    Classes   
 
 Categories 

Deutes amb 
entitats de crèdit Derivats, altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 2.300,83 2.300,83 

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

Total 0,00 2.300,83 2.300,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercici 2020 

                                                    Classes   
 
 Categories 

Deutes amb 
entitats de crèdit Derivats, altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 1.109,93 1.109,93 

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

Total 0,00 1.109,93 1.109,93 

 

Els imports indicats es desglossen al balanç de situació de la manera següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Creditors per prestació de serveis 1.654,64 495,33 

 Passius per import corrent i altres deutes amb AAPP 646,19 614,60 

Total 2.300,83 1.109,93 

 

“Altres deutes amb Administracions Públiques” es desglossa de la manera següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Hisenda Pública creditora per IRPF 646,19 614,60 

Total 646,19 614,60 

 

No hi ha deutes amb garantia real. 

 

No hi ha deutes amb parts vinculades a la data de finalització de l’exercici. 
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11.   FONS PROPIS 

 

Els moviments que s'han produït durant l'exercici 2021  en els diferents comptes de fons propis han 

estat els següents: 

 

Concepte 
Fons 

dotacional Romanent 
Excedent de  

l’exercici Total 

Saldo inicial 30.000,00 1.487,34 320,88 31.808,22 

Aplicació del resultat exercici anterior    0,00 320,88 -320,88    0,00 

Resultat de l’exercici actual 0,00 0,00 1.808,23 1.808,23 

Total 30.000,00 1.808,22 1.808,23 33.616,45 

  

 

12.   SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

 

El detall de les subvencions de capital rebudes per l’entitat és el següent: 
 
 

Entitat atorgant i finalitat-exercici 2021 Saldo inicial 
Atorgades a 

l’any 
Traspàs al 
resultat 

Saldo 
Final 

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

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

 

Entitat atorgant i finalitat-exercici 2020 Saldo inicial 
Atorgades a 

l’any 
Traspàs al 
resultat 

Saldo 
Final 

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

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

 

El detall de les subvencions i donacions que han estat imputades al resultat de la Fundació per 

atorgant i per finalitat és el següent: 

 

EXERCICI 2021 

Entitat atorgant Import 

Ajuntament de Manresa-activitats musicals 2.600,00 

Generalitat de Catalunya-Covid 5.000,00 

Ajuntament de Manresa-TIC 920,00 

Diputació de Barcelona 1.200,00 

Donatius de Cantaires 10.799,00 

Donatius per cobrir despeses activitats 983,26 

TOTAL 21.502,26 
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EXERCICI 2020 

Entitat atorgant Import 

Ajuntament de Manresa-activitats musicals 2.600,00 

Generalitat de Catalunya-activitat ordinària 2.647,00 

Generalitat de Catalunya-Covid 1.192,00 

Donatius de Cantaires 7.589,00 

TOTAL 14.028,00 

 

Totes les subvencions i donacions han estat rebudes pel compliment de la finalitat social de la 

Fundació. 

 

La Fundació ha acomplert totes les condicions associades a aquestes subvencions i donacions. 

 
13.  SITUACIÓ FISCAL 

 

 13.1 IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS 

 

a) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes 

 

La Fundació està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre, establert a la 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius 

fiscals al mecenatge. 

 

D’acord amb aquest règim, totes les rendes de La Fundació estan exemptes de l’Impost sobre 

Societats a excepció de les derivades d’explotacions econòmiques no declarades exemptes per la 

normativa tributària i les derivades de les explotacions declarades exemptes però no incloses al seu 

objecte fundacional o finalitat específica. Durant l’exercici 2021 no s’ha rebut cap renda que no 

estigués exempta. 

 

b) Conciliació del resultat comptable i fiscal 

   

La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de 

Societats és la següent: 

 

Partida Euros 

Resultat comptable abans d’impostos 1.808,23 

Rendes exemptes -1.808,23 

Resultat no exempt ajustat 0,00 

Despeses no deduïbles  0,00 

Base imposable fiscal 0,00 

Quota al 10% 0,00 
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 13.2 ALTRES TRIBUTS 

a) Impost sobre el Valor Afegit 

   

La Fundació està exempta de l’impost sobre el valor afegit pel que fa a les activitats culturals  ja que 

compleix els requisits per ser reconeguda com una entitat de caràcter social, per la qual cosa no emet 

facturació subjecta a IVA per aquest concepte. L’IVA suportat a les compres derivades d’aquesta 

activitat no es recupera, i es registra com a despesa segons la naturalesa de la compra efectuada. 

 

Durant el present exercici, s’han facturat algunes activitats subjectes a IVA. L’IVA suportat deduïble es 

determina aplicant la modalitat de prorrata especial prevista a la llei 37/1992, de l’IVA, deduint 

únicament l’IVA suportat a les compres relacionades directament amb aquestes activitats no 

exemptes. 

 

 

b) Altres 

 

A la data de formulació dels comptes anuals, La Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals 

els quatre últims exercicis per tots els impostos 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, el Patronat  de La Fundació estima 

que aquests passius, si s’arribessin a produir, no afectarien de forma important els comptes anuals. 

 

Els imports creditors amb l’Agència Tributaria a 31/12/21, així com a 31/12/20,  estan detallats a la 

nota 10. 

 

 

14. INGRESSOS I DESPESES 

 

a) Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació 

 

No hi ha despeses derivades del funcionament dels Òrgans de govern de la Fundació durant l’exercici 

2021 ni durant 2020. 

 

b) Ajuts concedits i altres despeses 

 

No s’ha concedit cap ajut monetari durant l’exercici 2021 ni durant 2020. 
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c) Aprovisionaments 

 

El detall de l’epígraf d’aprovisionaments és el següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Variació d’existències 1.246,52 865,51 

Treballs realitzats per altres entitats 1.525,16 757,92 

Total 2.771,68 1.623,43 

 

Els treballs realitzats per altres entitats a 2021 són tasques subcontractades a altres entitats 

necessàries per a dur a terme els projectes de la Fundació. 

Els imports reflectits a la partida de variació d’existències corresponen a la regularització de l’estoc del 

conte “Carnestoltes del cel”, editat per l’entitat. 

 

d) Despeses de personal 

 

La Fundació no ha tingut personal contractat durant l’exercici. 

 

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

 

L’entitat no ha registrat cap pèrdua per crèdits incobrables durant l’exercici, ni a l’exercici anterior. 

 

f) Permutes 

 

No s’ha produït cap venda de béns ni prestació de serveis per permuta. 

  

g) Altres resultats 

 

Els ingressos excepcionals registrats corresponen a aportacions amb motiu del sorteig de “la Grossa” i 

per import de 260,00 € (a 2020, 1.095,00 €). 

 

h) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions 

 

Durant el present exercici ni a l’anterior es s’han subscrit convenis de patrocini i col·laboració 

empresarial ni s’ha obtingut cap ingrés en aquests conceptes. 
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i) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades 

 

Els patrons han realitzat donatius a la Fundació durant l’exercici 2021 per import de 2.300,00 € 

(2.300,00 € a l’exercici 2020). 

 

Existeix un saldo a cobrar amb l’entitat vinculada Associació Orfeó Manresà a 31/12/2021 de 4.742,50 

€ (4.742,50 € a l’exercici 2020) i un saldo pendent de cobrar per operacions comercials entre ambdues 

entitats de 1.000,00 € (4.196,00 €  a 2020), procedent de facturació de serveis. 

 

j) Transaccions efectuades en moneda estrangera 

 

La Fundació no ha realitzat transaccions en moneda diferent a l’euro. 

 

15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATURÀRIES 

 

a) Béns i drets que formen part dels fons dotacionals 

 

No hi ha actius no corrents que formin part de la dotació fundacional. 

Els fons dotacionals de la Fundació són de 30.000 €, composats pels béns següents: 

 

Descripció Import 

Tresoreria 20.090,53 

Inversions a curt termini 4.742,50 

Usuaris, patroc. i altres deutors 4.379,73 

Existències de mercaderies 787,24 

Total 30.000,00 

 

A l’exercici 2020 els fons dotacionals es trobaven distribuïts a les partides següents: 

 

Descripció Import 

Tresoreria 5.217,78 

Inversions a curt termini 4.742,50 

Usuaris, patroc. i altres deutors 13.015,59 

Existències de mercaderies 2.596,52 

Immobilitzat material 4.427,61 

Total 30.000,00 
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b) Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals 

 

El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a la Llei 4/2008 de la 

Generalitat de Catalunya, del 24 d’abril, i a l’article 3.2 la llei 49/2002, del règim fiscal de les entitats 

sense afany de lucre, és el que s’exposa tot seguit: 

 

Concepte Euros 

Determinació de la base del càlcul:  

- Total ingressos de l’exercici 2021 24.475,87 

- Menys: ingressos extraordinaris per alienació de béns i drets de la dotació que 
mantenen el caràcter de dotació 

0,00 

- Menys: despeses indirectes 3.064,15 

Base de càlcul 21.411,72 

  
Despeses de l’exercici en compliment de les finalitats fundacionals 19.603,49 

Total aplicacions de l’exercici 19.603,49 

% aplicat a finalitats fundacionals 92% 

  

Ingressos pendents d’aplicar a finalitats fundacionals 0,00 

 

S’han considerat despeses indirectes aquelles que per la seva naturalesa no es poden considerar 

directament aplicables a la finalitat fundacional, amb el detall següent: 

 

Descripció Import 

Reparacions 1.322,85 

Serveis professionals- gestoria 790,00 

Comissions bancàries 275,54 

Publicitat 31,82 

Altres serveis, neteja 616,00 

Altres tributs i taxes 27,94 

Total 3.064,15 
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Es mostra tot seguit el quadre històric del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals: 

 

Any 

 

Proposat Imports aplicats en cada exercici 
Import pendent 

de destinar 

Ingr. 

computables % Import 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

2015 31.660,13 70% 22.162,09 28.150,96       0,00 

2016 33.660,85 70% 23.562,59  33.691,86      0,00 

2017 12.590,15 70% 8.813,10   12.672,53     0,00 

2018 16.004,66 70% 11.203,26    15.429,75    0,00 

2019 19.427,97 70% 13.599,58     18.597,01   0,00 

2020 19.067,62 70% 11.778,23      16.505,17  0,00 

2021 24.475,87 70% 17.133,11       19.603,49 0,00 
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Les partides a través de les quals es pot comprovar el compliment de les finalitats són: 

 

6070000 Despeses de produccions 1.525,16 

6100000 Variacions existències 1.246,52 

6230000 Serveis professionals musicals 2.082,20 

6230002 Serveis professionals Director 11.792,00 

6250000 Assegurances 269,49 

6280000 Subministraments 357,00 

6290000 Altres serveis varis i fotocopies activitats 678,55 

6800000 Amortització pàgina web 303,86 

6810000 Amortització immobilitzat material 1.348,71 

 

Les despeses sobrepassen el 70% dels ingressos nets, per tant, no procedeix a fer cap pla de destinació 

de la diferència pendent per tal d’aplicar-la en els exercicis successius, atès que ja està aplicada. 

 

 

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

La Fundació no ha realitzat cap operació amb entitats o altres parts vinculades durant el present 

exercici, llevat de les ja descrites en apartats anteriors. 

 

17. ALTRA INFORMACIÓ 

 

a) Nombre mitjà de persones ocupades 

 

L’entitat no ha tingut personal contractat durant el present exercici ni en l’anterior. 

 

b) Canvis dels components de l’Òrgan de Govern 

 

La Fundació va renovar els seus òrgans de govern a finals de l’exercici 2018. La seva composició actual 

és:  

 

Presidenta: Montserrat Corrons i Boix 

Secretària: Montserrat Pons i Vallès 

Vicepresident: Josep Camprubí i Duocastella  

Vicesecretària: Maria Carme Suanya i Rojas 

Tresorer: Joan Torner i Sánchez 

Comptador: Pol Valero i Geli 

Vocals:  

Xavier Pagès i Torroja 

Enric Alegre i Nadal 

Antoni Plans i Girabal 

Rosa Maria Ortega i Juncosa 
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c) Operacions amb garantia 

 

No hi ha operacions amb garantia. 

 

d) Fets posteriors al tancament 

 

No s’han produït fets posteriors al tancament que, tot i no afectar els comptes anuals, puguin ser 

d’utilitat per a l’usuari dels estats financers. 

 

Tampoc s’han produït fets posteriors al tancament que afectin a l’aplicació del principi d’entitat en 

funcionament.  

 

e) Tramitació autoritzacions al Protectorat 

 

No hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus d’operació. 

 

f) Codi de conducta d’inversions financeres temporals 

 

El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta de les entitats sense afany de 

lucre per a la realització d’inversions financeres, acordat el 20 de novembre de 2003, pel Consell de la 

Comissió Nacional del Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que 

s’han d’ajustar les inversions financeres temporals en base a l’esmentada normativa. 

 

L’Entitat, a l’hora de seguir aquest codi de conducta, ha tingut en compte: 

 

1. Les inversions en valor mobiliaris i instruments financers que pugui haver es 

realitzaran en valors en l’àmbit de supervisió de la C.N.M.V. 

2. Als efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors mobiliaris i 

instruments financers aquells compresos en l’article 2 de la Llei del Mercat de 

Valors, així com les participacions en institucions d’inversió col·lectiva. 

 

Selecció d’inversions: 

Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre la seguretat, liquiditat i 

rendibilitat que ofereixen les diferents posicions d’inversió, atenent les condicions del mercat en el 

moment de la contractació. 

D’altra banda, també es diversifica el risc corresponent a les inversions. A més, i amb l’objecte de 

preservar la liquiditat de les inversions, l’Entitat porta a terme les seves inversions en valors o 

instruments financers negociats en mercats secundaris oficials. 

 

L’Entitat no ha portar a terme inversions especulatives (vendes a curt, futurs i opcions, excepte que 

aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga). 
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18. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

No es disposa d’informació més detallada. Tots els ingressos i despeses corresponen a l’activitat 

descrita en el punt 1 de la present memòria. 

 

A judici dels membres del Patronat, no hi ha cap altra qüestió a destacar que faci conèixer i 

justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.  

 

 


