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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT 
 
 
Al Patronat de Fundació L'Atlàntida. 
 
Informe sobre els comptes anuals 
 
Opinió 
 
Hem auditat els comptes anuals de Fundació L'Atlàntida (la Fundació), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, 
el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en 
aquesta data. 
 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i 
de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu 
corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta 
d’aplicació (que s’identifica a la Nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin 
continguts. 
 
 
Fonament de l'opinió 

 
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent 
a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats 

de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 
 
Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els d’independència, que són 
aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut 
situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària 
independència de manera que s’hagi vist compromesa. 
 
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió. 
 
 
Aspectes més rellevants de l'auditoria 
 
Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat considerats com els 
riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos 
han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra 
opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. 
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II 
 
Reconeixement d'Ingressos 
 
Les NIA-ES requereixen que, com part de la nostra resposta general al risc de frau, a l’identificar i avaluar els riscos 
d’incorrecció material deguda al frau, avaluem quin tipus d’ingressos o de transaccions generadores d’ingressos puguin donar 
lloc als riscos potencials de frau. 
 
A l’avaluar aquest risc, ens hem centrat específicament en si el registre comptable dels ingressos per la prestació de serveis i 
de les subvencions rebudes és correcte, essent el major risc en relació al registre d’ingressos per prestació de serveis que no 
han ocorregut o han ocorregut de forma diferent a les que han estat registrades o bé que el tall d’operacions no s’ha 
realitzat correctament.  
 
Els nostres procediments d'auditoria per abordar aquest aspecte rellevant han inclòs, entre d’altres, els següents: 
 
- Hem realitzat procediments analítics sobre les variacions de l'exercici respecte a l'exercici anterior. 
- Hem comprovat els acords i condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars amb 

l’Ajuntament de Vic que va regir el concurs públic. 
- Hem revisat en l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Vic del Pressupost Municipal per la ciutat de Vic l’import de les 

aportacions adjudicades a la Fundació per l’exercici 2020, tan pel que fa a les activitats subvencionades de l’Escola de 
Música com les activitats del Centre d’Arts Escèniques i que totes elles han estat degudament comptabilitzades. 

- Hem focalitzat les nostres proves en la valoració dels ingressos meritats i no facturats i dels facturats i no meritats. 
- Hem realitzat proves de tall d'operacions per a una mostra de transaccions dels ingressos al voltant de la data de 

tancament, per comprovar que s'han registrat en el període correcte.  
- Hem obtingut confirmació de les Aules Associades per a suportar l’afirmació de que els ingressos s’han reconegut de 

forma adequada. 
- I hem verificat la informació revelada en la memòria adjunta. 
 
 
Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals 
 
El Patronat és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i dels resultats de la Fundació, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable 
a la Fundació a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, a causa de frau o error. 
 
En la preparació dels comptes anuals, el Patronat és el responsable de la valoració de la capacitat de la Fundació per 
continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en 
funcionament i utilitzant el principi comptable d’empresa en funcionament excepte si el Patronat la intenció de liquidar la 
Fundació o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 
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III 
 
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 
 
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d’incorrecció 
material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que conté la nostra opinió.  
 
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan 
existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, 
es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes 
anuals. 
 
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes a Espanya, 
apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 
 
- Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i 

apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada 
per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és 
més elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, 
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 

 
- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments 

d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
l’eficàcia del control intern de la Fundació. 

 
- Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la 

corresponent informació revelada pel Patronat. 
 
- Concloem sobre si és adequada la utilització, pel Patronat, del principi comptable d’empresa en funcionament i, 

basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb 
fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a 
empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l’atenció en el 
nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions 
no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d'auditoria 
obtinguda fins a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que 
la Fundació deixi de ser una empresa en funcionament. 
 

- Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els 
comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge 
fidel. 
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Ens comuniquem amb el Patronat de la Fundació en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el moment de realització de 
l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que 
identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 
 
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat de la Fundació, determinem els que han estat 
de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos 
considerats més significatius. 
 
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin 
revelar públicament la qüestió. 
 

 
 
VIR AUDIT, S.L.P. 
(Inscrita al ROAC amb el nº S2077) 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Ramon Riera Creus 
Soci-Auditor de Comptes inscrit al ROAC amb el nº 17786 
 
Vic, 3 de juny de 2021 
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FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I DE 2019 

(Expressats en euros) 

 

 

ACTIU 
Notes a 

la memòria 2020 2019 
    

ACTIU NO CORRENT   210.371,50   236.453,05  

 

Immobilitzat intangible  

 
Nota 5 

 

 22.028,84  

 

 20.301,25  
Aplicacions informàtiques    22.028,84   20.301,25  

 
Immobilitzat material  

 
Nota 6 

 

 184.651,50  

 

 212.460,64  

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material    184.651,50   212.460,64  

 
Inversions financeres a llarg termini 

 
 

 
 3.691,16  

 
 3.691,16  

Altres actius financers    3.691,16   3.691,16  

    

ACTIU CORRENT    1.202.377,08   1.487.961,08  

 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar  

 
 

 

 336.529,70  

 

 542.190,20  
Clients per vendes i prestacions de serveis  Nota 10.1  31.827,92   63.309,82  

Deutors varis Nota 10.1  304.551,61   266.730,21  

Personal Nota 10.1  150,12   150,12  

Altres crèdits amb les Administracions Públiques Nota 16  0,05   212.000,05  

 
Periodificacions a curt termini  
 

 
 
 

 

 4.074,34  

 

 

 4.074,34  

 

Efectiu i altres actius líquids equivalents  Nota 11   861.773,04   941.696,54  

Tresoreria    861.773,04   941.696,54  

    

TOTAL ACTIU    1.412.748,58   1.724.414,13  
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FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I DE 2019 

(Expressats en euros) 

 

 

PATRIMONI NET I PASSIU 
Notes a 

la memòria 2020 2019 

    

PATRIMONI NET    327.222,38   430.602,85  
    

Fons propis    310.220,02   398.176,13  
 
Capital 

 
Nota 15  

 
 38.510,79  

 
 38.510,79  

Capital fundacional    38.510,79   38.510,79  

 
Resultats d'exercicis anteriors 

 
  

 
 359.665,34  

 
 509.242,11  

Romanent   723.811,06   723.811,06  
(Resultats negatius d'exercicis anteriors)   (364.145,72)   (214.568,95)  

 
Resultat de l'exercici  

 
 (87.956,11)  

 
 (149.576,77)  

    

Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 19   17.002,36   32.426,72  
    

PASSIU NO CORRENT    188.774,53   252.367,94  
 
Provisions a llarg termini  

 
Nota 18  

 
 185.774,53  

 
 249.367,94  

Obligacions per préstecs a llarg termini al personal   185.774,53   249.367,94  

 
Deutes a llarg termini   

 
 

 
 3.000,00  

 
 3.000,00  

Altres passius financers    3.000,00   3.000,00  

    

PASSIU CORRENT   896.751,67   1.041.443,34  
 
Deutes a curt termini  

 
  

 
 530,67  

 
 380,67  

Altres passius financers Nota 12.1  530,67   380,67  

 
Creditors comercials i altres comptes a pagar  

 
  

 
 619.751,39  

 
 683.291,72  

Creditors varis Nota 12.1   93.695,63   108.576,11  

Personal (remuneracions pendents de pagament) Nota 12.1   254.680,36   298.591,32  

Altres deutes amb les Administracions Públiques Nota 16   271.375,40   276.124,29  
 
Periodificacions a curt termini  

 
  

 
 276.469,61  

 
 357.770,95  

    

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU   1.412.748,58   1.724.414,13  
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FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2020 I 2019 

(Expressats en euros) 

 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
Notes a 

la memòria 2020 2019 
    
OPERACIONS CONTINUADES    
    
Ingressos de les activitats    3.916.261,23   4.406.200,34  
Prestacions de serveis   1.246.337,61   1.640.778,05  

Subvencions oficials a les activitats i altres 

col·laboracions i donacions Nota 17.g  2.669.923,62   2.765.422,29  

 
Aprovisionaments 

 
Nota 17.c  

 
 (408.439,53)  

 
 (664.780,53)  

Consum de mercaderies   (35.649,63)   (38.839,39)  

Treballs realitzats per altres empreses   (372.789,90)   (625.941,14)  

 
Altres ingressos d'explotació 

 
 

 
 93.238,16  

 
 132.204,33  

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent   93.238,16   132.204,33  

 
Despeses de personal 

 
Nota 17.d 

 
 (3.208.717,98)  

 
 (3.455.199,74)  

Sous, salaris i assimilats   (2.482.210,53)   (2.620.087,90)  

Càrregues socials   (726.507,45)   (835.111,84)  

 
Altres despeses d'explotació 

 
 

 
 (416.720,41)  

 
 (489.921,07)  

Serveis exteriors   (351.321,36)   (427.914,98)  
Tributs   (18.852,17)   (50.187,79)  

Ajuts concedits Nota 17.b  (10.934,93)   (11.601,94)  

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 

operacions comercials 

Notes 10.1 
 i 17.f  (34.037,80)   -  

Altres despeses de gestió corrents   (1.574,15)   (216,36)  

 
Amortització de l'immobilitzat 

 
Notes 5 i 6 

 
 (71.524,85)  

 
 (112.348,29)  

 
Imputació de subvencions d'immobilitzat no 
financer i altres  

 
 15.810,41  

 
 44.569,52  

 
Altres resultats 

 
 

 
 (19,93)  

 
 168,73  

    
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ   (80.112,90)   (139.106,71)  
 
Ingressos financers 

 
  

 
 136,93  

 
 305,72  

De valors negociables i altres instruments financers   136,93   305,72  

 
Despeses financeres 

 
 

 
 (7.980,14)  

 
 (10.775,78)  

Per deutes amb tercers   (7.980,14)   (10.775,78)  

    

RESULTAT FINANCER   (7.843,21)   (10.470,06)  
    
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   (87.956,11)   (149.576,77)  
    
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT 
D'OPERACIONS CONTINUADES  

 

 (87.956,11)  

 

 (149.576,77)  

    

RESULTAT DE L'EXERCICI   (87.956,11)   (149.576,77)  
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FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

A) ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS 2020 I 2019 

(Expressats en euros) 
 

 
Notes a 

la memòria 2020 2019 
    
RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I 
GUANYS 

 
   (87.956,11)  

 
 (149.576,77)  

 
Ingressos i despeses imputats directament al 
patrimoni net  

 
 

 
 

 

 Per subvencions, donacions i llegats rebuts 

 
Nota 19 

 

 2.930,00  

 

 980,00  
    

TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS 
DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 

 
  

 
 2.930,00  

 
 980,00  

 
Transferències al compte de pèrdues i guanys    
 

 Per subvencions, donacions i llegats rebuts 

 
Nota 19 

 

 (18.354,36)  

 

 (46.593,22)  

    

TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE 
PÈRDUES I GUANYS    (18.354,36)   (46.593,22)  
    

TOTAL INGRESSOS I DESPESES 
RECONEGUTS    (103.380,47)   (195.189,99)  
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FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

B) ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2020 I 2019 
(Expressats en euros) 

 

 

 
Capital 

Escripturat 

Resultats 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat de 
 l'exercici 

Subvencions, 
donacions i llegats 

rebuts Total 
      
SALDO, FINAL DE L'ANY 2018  38.510,79   558.634,43   (49.392,32)   78.039,94   625.792,84  
 
Total ingressos i despeses reconeguts  -   -   (149.576,77)   (45.613,22)   (195.189,99)  
      
Altres variacions del patrimoni net  -   (49.392,32)   49.392,32   -   -  
      
SALDO, FINAL DE L'ANY 2019  38.510,79   509.242,11   (149.576,77)   32.426,72   430.602,85  
 
Total ingressos i despeses reconeguts  -   -   (87.956,11)   (15.424,36)   (103.380,47)  
      
Altres variacions del patrimoni net  -   (149.576,77)   149.576,77   -   -  
Distribució de resultats de l'exercici anterior  -   (149.576,77)   149.576,77   -   -  

      

SALDO, FINAL DE L'ANY 2020  38.510,79   359.665,34   (87.956,11)   17.002,36   327.222,38  
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FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 

 

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2020 
 

 

 

 
NOTA 1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 

a) Constitució i domicili social 
 

L'entitat Fundació L'Atlàntida es va constituir el 1990, essent el seu forma jurídica en l'actualitat de 

Fundació Privada. 

 

La Fundació va ser constituïda amb el nom de Fundació Privada d'Estudis Musicals de Vic i va canviar 

la seva denominació social per la de Fundació L'Atlàntida per acord de la reunió del Patronat celebrada 

al 8 de febrer de 2011.  

 

A la data de tancament de l'exercici econòmic, l'entitat té el domicili al carrer Torres i Bages, 6, Vic 

(Barcelona), sent el seu Número d'Identificació Fiscal G59439794. 

 

b) Activitat 
 

La Fundació es proposa com a finalitat la docència en l’àmbit musical, la programació i l’explotació 

d’activitats musicals, artístiques i culturals, i la gestió d’equipaments culturals. Per al compliment 

d’aquest objectiu general, la Fundació centra la seva tasca en: 

 

a) Mitjançant la creació o la gestió d’una escola de música i d’un conservatori, impartir 

l’ensenyament musical en tots els graus, nivells i especialitats que permeti la regulació legal 

vigent, sens perjudici d’aquells altres ensenyaments que s’autoritzin en el futur, orientats a la 

formació musical i a la preparació de professionals d’aquella especialitat en qualsevol grau: 

elemental, mitjà o superior; dur a terme tasques de formació permanent de postgraduats, 

l’organització de cursos de reciclatge, de seminaris i de simposis relacionats amb la música, i la 

dotació de fons bibliogràfics, documentals o audiovisuals. 

 

b) Gestionar equipaments culturals de titularitat pública o privada, mitjançant la programació 

d’activitats musicals, teatrals, artístiques i culturals. 

 

c) La publicació, sense afany de lucre, de material bibliogràfic amb finalitats pedagògiques 

relacionades amb l’àmbit musical. 

 

d) Organitzar i promoure qualsevol tipus d’actes, relacionats amb la cultura, especialment en l’àmbit 

de les arts escèniques i de la música. 
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Per tant, durant l'exercici al qual es refereix la present memòria, una de les activitats importants a la 

qual es dedica la fundació és l’ensenyament d'estudis musicals. D’aquesta activitat n’han gaudit els 

alumnes de l’escola. 

 

Aquesta activitat està exempta d’acord amb el que estableix l’article 7.5 de la Llei 49/2002 de 23 de 

desembre. 

 

L'exercici social de la Fundació comença l'1 de gener i finalitza el 31 de desembre de cada any. En la 

resta de notes d'aquesta memòria, cada vegada que es faci referència a l'exercici anual acabat el 31 de 

desembre de 2020, s'indicarà per tal de simplificar "exercici 2020". 

 

c) Altres activitats 
 

La Fundació a part de desenvolupar l'activitat d'ensenyament ha realitzat altres tasques amb la finalitat 

d'aconseguir els seus objectius culturals i musicals, per tal de difondre i donar a conèixer els valors 

musicals.  

 

En documents separats es presenten les memòries anuals de cadascuna de les activitats. 

 

d) Règim legal 
 

L’entitat es regeix pels seus estatuts socials i per la vigent Llei de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya. 
 
 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

a) Imatge fidel 
 

Els comptes anuals de l'exercici 2020 han estat obtinguts a partir dels registres comptables de la 

Fundació i s'han formulat d'acord amb la legislació mercantil vigent i les normes establertes en el Pla 

General de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 

de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, per tal de mostrar la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 

 

b) Principis comptables aplicats 
 

Els comptes anuals adjunts s'han formulat aplicant els principis comptables establerts en el Codi de 

Comerç i en el Pla General de Comptabilitat de Fundacions. 

 

c) Moneda de presentació 
 

D'acord amb la normativa legal vigent en matèria comptable, els comptes anuals es presenten 

expressats en euros. 
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d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat del Patronat de la Societat. En 

els presents comptes anuals s'han utilitzat estimacions realitzades per valorar alguns dels actius, 

passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en els mateixos, i que, bàsicament, es 

refereixen a l'avaluació de les pèrdues per deteriorament de determinats actius, a la vida útil dels actius 

no corrents i a la probabilitat d'ocurrència de provisions, al càlcul de valors raonables i valors de 

mercat i a la recuperabilitat d'actius per impostos diferits. 

 

Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible en la data 

de formulació d'aquests comptes anuals, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el 

futur obliguin a modificar-los en propers exercicis. En aquest cas, es faria de forma prospectiva 

reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes de pèrdues i guanys. 

 

e) Efecte Covid-19 

 

L’aparició del Covid-19 i la seva expansió global va motivar que el brot víric fos qualificat com una 

pandèmia per l’OMS des del passat 11 de març de 2020, generant una crisi sanitària sense precedents. 

La crisi sanitària de la Covid-19 genera una gran incertesa sobre les seves conseqüències a curt, mig i 

llarg termini per a l’economia i en concret ha generat una situació de paràlisis del sector cultural fruit 

de les restriccions aplicades pels diferents governs a nivell mundial. 

 

Per a fer front a aquesta situació, l’entitat ha aplicat diverses mesures per a intentar mitigar els 

impactes que aquesta situació ha tingut sobre l’entitat, com és l’anul·lació d’algunes activitats 

presencials i l’adaptació d’altres amb mitjans semi presencials i/o telemàtics. Concretament, s'han dut 

a terme les següents actuacions: 

 

- A l’Escola de Música s’ha potenciat l’educació a distància implantant les classes no presencials 

per a garantir el 100% del servei però reconvertint certes assignatures, d’aquesta manera es 

mantenen els ingressos; s’han aplicat descomptes del 25% de les quotes a les famílies que ho han 

demanat a petició i a càrrec de l’Ajuntament de Vic. S’ha presentat un Expedient de Regulació 

Temporal d’Ocupació (ERTO) que afecta només a 3 empleats entre un 70% i un 100% de la 

jornada. Addicionalment, s'ha registrat un estalvi en les suplències de professors. 

 

- S’han reprogramat bona part dels espectacles a la tardor de 2020 i la primavera de 2021, evitant la 

cancel·lació definitiva en la majoria dels casos i modificant o cancel·lant per força major els 

contractes professionals, artístics i musicals. Addicionalment, s’ha presentat un Expedient de 

Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) dels treballadors que no han pogut seguir prestant els 

seus serveis mitjançant teletreball o qualsevol altra modalitat no presencial. L’afectació d’aquest 

expedient de regulació es de 21 persones entre un 50% i un 100% de la jornada. Per altra banda, 

s'ha fet al juliol 2020 del Clàssica Jove amb propostes presencials a l’aire lliure i altres propostes 

en l’àmbit digital. S’ha replantejat la programació de la tardor 2020 tenint en compte el 

manteniment del finançament de la Generalitat i l’aplicació de les mesures dictades per les 

autoritats sanitàries. S'ha desenvolupat una programació alternativa a la prevista inicialment amb 

formats més petits, actuacions a l’aire lliure, reubicació dels espectacles a espais més grans, entre 

d’altres aspectes organitzatius que facilitin les mesures de distanciament social i d’aforament 

limitat, al mateix temps que hauran de contribuir a l’estabilitat econòmica. 
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- S’han rescindit els contractes de lloguers de sales del CAE i s’ha acordat l’exempció del 50% del 

lloguer del bar-restaurant de l’Atlàntida mentre duri l’Estat d’Alarma. S’ha suspès la renovació de 

la contractació del servei de tècnics externs i el de la neteja, però mantenint les quotes de 

manteniment de les revisions. També s’han suspès algunes quotes relacionades amb serveis de 

comunicació. 

 

- S’ha habilitat un espai digital de L’Atlàntida i s’emprendrà un procés de captació de nous 

patrocinis vinculats a aquest nou espai digital de realització artística i de relació social. 

 

En definitiva, la Direcció de la Fundació estima que els impactes de la Covid-19 no posen en dubte 

l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 

 

f) Comparació de la informació 

 

Els comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 es presenten de forma comparada amb els 

corresponents de l'exercici anterior. No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels comptes 

anuals amb els de l'exercici precedent. 

 

g) Agrupació de partides 

 

A efectes de facilitar la comprensió del balanç, del compte de pèrdues i guanys, i de l'estat de canvis 

en el patrimoni net, aquests estats es presenten de forma agrupada, presentant-se les anàlisis requerides 

en les notes corresponents de la memòria. 

 

h) Elements recollits en diferents partides 

 

No existeixen elements patrimonials de naturalesa similar registrats en diferents partides del balanç de 

situació. 

 

i) Canvis en criteris comptables 

 

Durant aquest exercici no s'han produït canvis de criteris comptables significatius respecte als criteris 

aplicats en l'exercici anterior. 

 

j) Correcció d'errors 

 

En l'elaboració dels comptes anuals adjunts no s'ha detectat cap error significatiu que hagi suposat la 

reexpressió dels imports inclosos en els comptes anuals de l'exercici anterior.  

 

k) Estat de fluxos d'efectiu i informe de gestió 

 

D'acord amb la legislació vigent, la Fundació presenta Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de 

canvis en el Patrimoni Net i Memòria abreujats. En conseqüència, no es presenta l'Estat de Fluxos 

d'Efectiu ni tampoc s'inclou l'Informe de Gestió. 
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NOTA 3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
Les propostes d'aplicació dels resultats obtinguts en els exercicis 2020 i 2019, formulades per el 

Patronat, són les que es mostren a continuació, en euros: 
 

 2020 2019 

   

Base de repartiment:    
  Pèrdua generada en l'exercici  (87.956,11)   (149.576,77)  

   

  (87.956,11)   (149.576,77)  
   

Aplicació a:   

  Romanents i altres  (87.956,11)   (149.576,77)  

   

  (87.956,11)   (149.576,77)  
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NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració dels seus comptes anuals 

per l'exercici 2020, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les 

següents: 

 

a) Immobilitzat intangible 
 

Els béns compresos en l'immobilitzat intangible es valoraran pel seu cost, ja sigui aquest el preu 

d'adquisició o el cost de producció, minorat per la corresponent amortització acumulada i de les 

pèrdues per deteriorament que, si escau, hagin experimentat. 

 

Aplicacions informàtiques 
 

Les llicències per aplicacions informàtiques adquirides a tercers es capitalitzen sobre la base dels 

costos que s'han incorregut per a adquirir-les. 

 

Les aplicacions informàtiques, s'amortitzen linealment durant la seva vida útil, a raó d'un 33% anual. 

 

Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques incorregudes durant l'exercici es 

registren en el Compte de Pèrdues i Guanys. 

 
b) Immobilitzat material 
 

L'immobilitzat material es troba valorat pel seu preu d'adquisició o cost de producció, net de la 

corresponent amortització acumulada i, si s'escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per 

deteriorament reconegudes. 

 

Les despeses de conservació i manteniment incorregudes durant l'exercici es carreguen al compte de 

pèrdues i guanys. Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material, 

que representen un augment de la capacitat, productivitat o un allargament de la vida útil, es 

capitalitzen com a major valor dels corresponents béns, una vegada donats de baixa els valors 

comptables dels elements que hagin estat substituïts. 

 

L'immobilitzat material, net si escau del valor residual del mateix, s'amortitza linealment en funció 

dels anys de vida útil estimada que constitueixen el període en el qual la Fundació espera utilitzar-los, 

segons el següent quadre:  
 

 
Percentatge  

anual 
Anys de vida  
útil estimats 

   

Altres instal·lacions 7 - 12 14,29 - 8,33 

Mobiliari 10 - 15 10 - 6,67 

Equips procés d’informació 25 4 

Altres immobilitat material 10 - 20 10 - 5 
Altre immobilitzat material 6 16,67 
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Les inversions realitzades per la Fundació en locals arrendats, que no són separables de l'actiu 

arrendat, s'amortitzen en funció de la seva vida útil que correspon a la menor entre la durada del 

contracte d'arrendament inclòs el període de renovació, quan existeixi evidència que suporti que 

aquesta es produirà, i la vida econòmica de l'actiu. 

 

L'import en llibres d'un element d'immobilitzat material es dona de baixa al produir-se la seva 

alienació o disposició per una altra via; o quan no s'espera obtenir beneficis o rendiments econòmics 

futurs pel seu ús, alienació o disposició per una altra via. 

 

Al tancament de l'exercici, la Fundació avalua si existeixen indicis de deteriorament del valor d'un 

element de l'immobilitzat material o d'alguna unitat generadora d'efectiu, en aquest cas, s'estimen els 

imports recuperables i s'efectuen les correccions valoratives necessàries. S'entén que existeix una 

pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el seu valor comptable 

supera al seu import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys 

els costos de venda i el seu valor en ús. 

 

Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l'immobilitzat material, així com la 

seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar deixen d'existir, es reconeixen com una 

despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.  

 

c) Béns d'interès cultural 

 

No és d'aplicació. 

 

d) Inversions immobiliàries 

 

No és d'aplicació. 

 

e) Arrendaments 

 

La Fundació classifica un arrendament com financer quan de les condicions econòmiques de l'acord 

d'arrendament es dedueix que se li han transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a 

la propietat de l'actiu objecte del contracte. En cas que no es compleixin les condicions del contracte 

d'arrendament per a ser considerat com financer, aquest es considerarà com un arrendament operatiu.  

 

Les despeses d'arrendaments operatius incorreguts durant l'exercici es carreguen al Compte de Pèrdues 

i Guanys. 

 

f) Permutes 

 

En les operacions de permuta de caràcter comercial, l'immobilitzat rebut es valora pel valor raonable 

de l'actiu lliurat més, si escau, les contrapartides monetàries que s'haguessin lliurat a canvi, tret que es 

tingui una evidència més clara del valor raonable de l'actiu rebut, i amb el límit d'aquest últim. Les 

diferències de valoració que puguin sorgir al donar de baixa l'element lliurat a canvi, es reconeixen en 

el compte de pèrdues i guanys. 
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Quan la permuta no té caràcter comercial, o quan no pot obtenir-se una estimació fiable del valor 

raonable dels elements que intervenen en l'operació, l'immobilitzat rebut es valora pel valor comptable 

del bé lliurat més, si s'escau, les contrapartides monetàries que s'haguessin lliurat a canvi, amb el límit, 

quan estigui disponible, del valor raonable de l'immobilitzat rebut si aquest fos menor. 

 

g) Instruments financers 

 

La Fundació determina la classificació dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement 

inicial i, quan està permès i és apropiat, es reconsidera aquesta classificació en cada tancament del 

balanç 

 

Els instruments financers utilitzats per la Fundació, a efectes de la seva valoració, es classificaran en 

alguna de les següents categories: 

 

Préstecs i partides a cobrar i dèbits i partides a pagar 

 

Préstecs i partides a cobrar 

 

En aquesta categoria es classifiquen: 

 

a)  Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i la prestació de 

serveis per operacions de tràfic, i 

 

b) Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no sent instruments de patrimoni ni 

derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del qual són de quantia determinada o 

determinable, i que no es negocien en un mercat actiu.  

 

Dèbits i partides a pagar 

 

En aquesta categoria es classifiquen: 

 

a) Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de béns i serveis per 

operacions de tràfic, i 

 

b) Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments derivats, no tenen 

origen comercial. 

 

Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu valor 

raonable, que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada 

més els costos de transacció que els són directament atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost 

amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el 

mètode del tipus d'interès efectiu. No obstant això, els crèdits i dèbits amb venciment no superior a un 

any que es van valorar inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest import, 

llevat, en el cas de crèdits, que s'haguessin deteriorat. 
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Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix evidència 

objectiva que el valor d'un crèdit s'ha deteriorat, és a dir, si existeix evidència d'una reducció o retard 

en els fluxos d'efectiu estimats futurs. La pèrdua per deteriorament correspon a la diferència entre el 

seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima que generaran, 

descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Les 

correccions de valor, així com en el seu cas la seva reversió, es reconeixeran en el compte de pèrdues i 

guanys. 

 

Interessos i dividends rebuts d'actius financers 

 

Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició es 

reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. 

 

Per contra, quan els dividends rebuts procedeixen inequívocament de resultats generats amb 

anterioritat a la data d'adquisició es registren minorant el valor comptable de la inversió. 

 

Baixa d'actius financers 

 

Un actiu financer, o part del mateix, es dona de baixa quan expiren o s'han cedit els drets contractuals 

sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i s'han transferit de manera substancial els riscos i 

beneficis inherents a la seva propietat. 

 

Baixa de passius financers 

 

Un passiu financer es dona de baixa quan s'extingeix l'obligació corresponent. 

 

Fiances lliurades 

 

Les fiances lliurades per arrendaments operatius es valoren per l'import lliurat, que no difereix 

substancialment del seu valor raonable.  

 

Fiances rebudes 

 

Les fiances rebudes per arrendaments operatius es valoren per l'import rebut, que no difereix 

substancialment del seu valor raonable. 

 

h) Existències 

 

Durant l'exercici, no s'han comptabilitzat existències. 

 

i) Classificació de saldos per venciments 

 

La classificació entre corrent i no corrent es realitza tenint en compte el termini previst pel venciment, 

alienació o cancel·lació de les obligacions i drets de les societats. Es considera no corrent quan és 

superior a dotze mesos comptant a partir de la data de tancament de l'exercici. 
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j) Impost sobre beneficis 

 

Les rendes obtingudes en l'exercici d'explotacions econòmiques estan exemptes de l'Impost de 
Societats perquè es desenvolupen en el compliment de l'objecte fundacional i estan emparades per 
l'article 7è de la Llei 49/2002, com que totes les rendes estan exemptes, els ingressos i despeses 
corresponents coincideixen amb els que configuren els estats comptables annexos. Tampoc s'ha hagut 
de distribuir les despeses perquè només hi ha una única font de rendes (exemptes). 
 

 Import 

Article de la 

Llei 49/2002 

Despeses 

Associades 

    
Rendes exemptes    
Subvencions   2.593.839,16  Art. 6.1º.c)  -  
Donatius  76.114,87  Art. 6.1º.c)  -  
Ensenyament música  1.012.193,57  Art. 6.4º i 7.7º  3.061.524,49  
Teatre  251.707,60  Art. 6.4º i 7.5º  1.052.157,24  
Interessos  136,93  Art. 6.2º i 12  -  
Arrendament  91.454,60  Art. 6.2º i 12  -  
Altres rendes exemptes  278,89  Art. 7.12º  -  
    
Total rendes exemptes  4.025.725,62    4.113.681,73  

    
Rendes no exemptes  -    -  
    

Total rendes no exemptes  -    -  

 
No s’han comptabilitzat actius ni passius per impostos diferits. 
 
k) Ingressos i despeses 

 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del meritació, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es 
produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 
 
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable 
de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte evidència en contra, és el 
preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o 
altres partides similars que la Fundació pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal 
dels crèdits. 
 
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat 
amb fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei en la data de tancament de 
l'exercici. En conseqüència, només es comptabilitzen els ingressos procedents de prestació de serveis 
quan es compleixen totes i cadascuna de les següents condicions: 
 
a) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat. 
 
b) És probable que la Fundació rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció. 
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c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de l'exercici, pot ser valorat amb 

fiabilitat, i 

 

d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a completar-la, 

poden ser valorats amb fiabilitat. 

 

La Fundació revisa i, si és necessari, modificar les estimacions de l'ingrés per rebre, a mesura que el 

servei es va prestant. 

 

Quan el resultat d'una transacció que implica la prestació de serveis no pot ser estimada de manera 

fiable, es reconeixen ingressos, només en la quantia que les despeses reconegudes es considerin 

recuperables. 

 

l) Provisions i contingències 

 

Les obligacions existents al tancament de l'exercici, sorgides com a conseqüència de successos passats 

dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a la Fundació, l'import dels quals i moment de 

cancel·lació són indeterminats, es registren en el balanç com provisions i es valoren pel valor actual de 

la millor estimació possible de l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació. 

 

Els ajustaments que sorgeixen per l'actualització de la provisió es registren com una despesa financera 

conforme es van meritant. En el cas de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i sempre 

que l'efecte financer no sigui significatiu, no es realitza cap tipus de descompte. 

 

Així mateix, la Fundació informa, si s'escau, de les contingències que no donen lloc a provisió. 

 

m) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

Les despeses relacionades amb la minimització de l'impacte mediambiental així com la protecció i 

millora del medi ambient, es registren conforme a la seva naturalesa en el compte de pèrdues i guanys 

de l'exercici que es produeixen. 

 

En la comptabilitat corresponent als presents comptes anuals NO existeix cap partida de naturalesa 

mediambiental que hagi de ser inclosa en la Memòria d'acord a les indicacions de la tercera part del 

Pla General de Comptabilitat ( Decret 259/2008, de 23 de desembre). 

 

n) Passius per retribucions a llarg termini amb el personal 

 

Tal i com estableix el Conveni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament Privat de Catalunya sostingut 

total o parcialment amb fons públics, la Fundació té contret amb els treballadors de l’Escola de Música 

el compromís a liquidar un premi de fidelitat o permanència a partir del moment en que tinguin un 

mínim de 15 anys de serveis a la Fundació i hagin complert un mínim de 55 anys d’edat. Aquest premi 

només el rebrà el personal d’administració i serveis generals. 

 

Amb data 21 de març de 2019 es va publicar el XI Conveni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament 

Privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics en virtut del qual s’establí una paga 

compensatòria per la supressió del premi de fidelitat per la resta del personal. 
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Al 31 de desembre de 2019 l’import provisionat per aquest concepte era de 312.961,34 euros, dels 

quals 240.739,49 euros corresponien a l’import brut de la paga compensatòria i 72.221,85 euros 

corresponien a la previsió de cost de Seguretat Social de la mateixa. L’impacte en el compte de 

resultats de 2019 fou de 212.135,63 euros. L’Entitat va acordar amb el Comitè d’Empresa la liquidació 

d’aquesta paga en un termini de 7 anys, tal i com estableix el Conveni mencionat anteriorment. 

 

o) Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions de capital no reintegrables, així com les donacions i llegats, es valoren pel valor 

raonable de l'import concedit o del bé rebut. Inicialment s'imputen com a ingressos directament al 

patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en proporció a la depreciació 

experimentada durant el període pels actius finançats per aquestes subvencions, tret que es tracti 

d'actius no depreciables, en aquest cas s'imputaran al resultat de l'exercici en que es produeixi 

l'alienació o baixa dels mateixos.  

 

Quan es tracta de subvencions destinades a la cancel·lació de deutes, aquestes s'imputen com ingressos 

de l'exercici que es produeix la cancel·lació, excepte si es van rebre en relació a un finançament 

específic. En aquest cas la imputació es realitza en funció de l'element finançat. 

 

Les subvencions d'explotació, s'abonen als resultats de l'exercici en el moment de la seva meritació.  

 

p) Transaccions entre parts vinculades 

 

Amb caràcter general, els elements objecte d'una transacció amb parts vinculades es comptabilitzen en 

el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d'acord amb allò previst en 

les corresponents normes. 
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NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

El detall i moviment de l'immobilitzat intangible al llarg de l'exercici 2020 és el següent: 

 

 

 

31/12/2019 

 

Altes 

 

31/12/2020 

    

Cost:    
Aplicacions informàtiques  111.001,11   11.071,50   122.072,61  

    

  111.001,11   11.071,50   122.072,61  

    

Amortització acumulada:    

Aplicacions informàtiques  (90.699,86)   (9.343,91)   (100.043,77)  

    

  (90.699,86)   (9.343,91)   (100.043,77)  

    

Immobilitzat intangible, net  20.301,25   1.727,59   22.028,84  

 

El detall i moviment de l'immobilitzat intangible al llarg de l'exercici 2019 és el següent: 

 

 

 

31/12/2018 

 

Altes 

 

31/12/2019 

    

Cost:    

Aplicacions informàtiques  106.577,35   4.423,76   111.001,11  

    

  106.577,35   4.423,76   111.001,11  
    

Amortització acumulada:    

Aplicacions informàtiques  (81.772,14)   (8.927,72)   (90.699,86)  

    

  (81.772,14)   (8.927,72)   (90.699,86)  

    

Immobilitzat intangible, net  24.805,21   (4.503,96)   20.301,25  

 

Les incorporacions d’immobilitzat intangible registrades en l’exercici 2020 corresponen principalment 

al disseny i desenvolupament de la nova Sala 4 del Teatre. 

 

Elements totalment amortitzats i en ús 

 

El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius que, al 31 de desembre de 2020 i 2019, 

estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del seu valor de cost, en 

euros: 
 

 2020 2019 

   

Aplicacions informàtiques  83.853,44   82.904,80  
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NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

El detall i moviment de l'immobilitzat material al llarg de l'exercici 2020 és el següent: 
 

 

 

31/12/2019 

 

Altes 

 

31/12/2020 

    

Cost:    

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari  812.703,28   27.634,50   840.337,78  

Altre immobilitzat material  903.304,51   6.737,30   910.041,81  

    

  1.716.007,79   34.371,80   1.750.379,59  
    

Amortització acumulada:    

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari  (729.630,53)   (24.116,84)   (753.747,37)  

Altre immobilitzat material  (773.916,62)   (38.064,10)   (811.980,72)  

    

  (1.503.547,15)   (62.180,94)   (1.565.728,09)  

    

Immobilitzat material, net  212.460,64   (27.809,14)   184.651,50  

 

El detall i moviment de l'immobilitzat material al llarg de l'exercici 2019 és el següent: 
 

 

 

31/12/2018 

 

Altes 

 

31/12/2019 

    
Cost:    

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari  801.156,27   11.547,01   812.703,28  

Altre immobilitzat material  884.457,65   18.846,86   903.304,51  

    

  1.685.613,92   30.393,87   1.716.007,79  

    

Amortització acumulada:    

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari  (690.199,76)   (39.430,77)   (729.630,53)  

Altre immobilitzat material  (709.927,18)   (63.989,80)   (773.916,62)  

    

  (1.400.126,58)   (103.420,57)   (1.503.547,15)  
    

Immobilitzat material, net  285.487,34   (73.026,70)   212.460,64  
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Les incorporacions d'immobilitzat material corresponents als exercicis 2020 i 2019 són les que es 

detallen a continuació: 

 
Descripció 2020 2019 
   

Mobiliari Escola de Música  6.462,55   3.432,37  

Equips Electrònics Escola de Música  5.431,34   9.379,17  

Instruments Escola de Música  -   5.075,47  

Instal·lacions Escola de Música  4.800,00   -  

   

Total Inversions Escola de Música  16.698,89   17.887,01  
   
Mobiliari Centre Cultural  -   609,00  

Instal·lacions Centre Cultural  8.068,45   -  

Equips Electrònics Centre Cultural  9.604,46   4.679,48  

Altre immobilitzat Centre Cultural  -   7.218,38  

   

Total Inversions Centre Cultural  17.672,91   12.506,86  
   

Total Inversions de l’exercici  34.371,80   30.393,87  
 

Elements totalment amortitzats i en ús 
 

El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius que, al 31 de desembre de 2020 i 2019, 

estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del seu valor de cost, en 

euros: 
 

 
 

31/12/2020 
 

31/12/2019 
   
Altres instal·lacions  347.778,70   347.778,70  

Mobiliari  238.986,39   44.634,61  

Equips pel procés d’informació  127.403,38   114.293,10  

Altres Immobilitzat Material  733.787,54   285.052,19  

   

  1.447.956,01   791.758,60  
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Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 

L'import de les subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l'immobilitzat material al 

tancament de l'exercici 2020 és de 0,00 euros (15.810,10 euros en l'exercici anterior) i el valor net 

comptable dels actius subvencionats és de - euros (13.263,49 euros en l'exercici anterior). 

 

Les subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l'immobilitzat material al tancament de 

l'exercici 2020 són els següents, en euros: 

 
 

Cost 
Amortització 
acumulada  

 
Valor net 

Valor Subvencions, 
Donacions i Llegats 

    

 248.824,11   (248.824,11)   -   248.624,29  

 139.648,24   (139.648,24)   -   139.536,20  

 306.667,37   (306.667,37)   -   300.000,00  

    

 695.139,72   (695.139,72)   -   688.160,49  
 

Els elements subvencionats corresponen a equipament i mobiliari del Centre Cultural L'Atlàntida. 

 

Altra informació 
 

La totalitat de l'immobilitzat material de la Fundació es troba afecte a l'explotació i degudament 

assegurat i no està subjecte a cap tipus de gravamen. 

 

 

 

NOTA 7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

No és d'aplicació 

 

 

 
NOTA 8. BENS DE PATRIMONI CULTURAL 
 

No és d'aplicació 
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NOTA 9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 

9.1) Arrendaments operatius (la Societat com arrendatari) 
 
El càrrec als resultats de l'exercici 2020 en concepte d'arrendaments operatius ha estat de 11.506,41 

euros (6.686,13 euros a l'exercici anterior).  

 

Aquesta despesa inclou, principalment, el lloguer del Centre Cultural L'Atlàntida, amb un venciment 

inicial el mes de juliol de 2016 i pel que s’ha acordat diverses pròrrogues. En conseqüència, els 

pagaments futurs previstos seran similars als de l'exercici actual amb el corresponent increment de 

l'IPC. 

 

Així mateix, les quotes de subarrendament reconegudes com ingrés de l'exercici, han estat de 

91.454,60 euros (120.960,14 euros a l'exercici anterior) i corresponen al lloguer de sales i espais 

diversos del Centre Cultural L'Atlàntida. Donat que són lloguers esporàdics, no es poden preveure els 

cobraments futurs per aquest concepte. 

 

 

 

NOTA 10. ACTIUS FINANCERS 
 

Actius financers no corrents 
 

 
 

Crèdits,  
derivats i altres 

 31/12/2020 31/12/2019 
   

Préstecs i partides a cobrar (Nota 10.1)  3.691,16   3.691,16  
   

   
 

Actius financers corrents 
 

El detall d'actius financers corrents, llevat d’inversions en patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 

associades, que es mostren a la Nota 13, és el següent: 
 

 
 

Crèdits,  
derivats i altres 

 31/12/2020 31/12/2019 
   

Préstecs i partides a cobrar (Nota 10.1)  336.529,65   330.190,15  
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10.1) Préstecs i partides a cobrar 
 
La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2020 i 2019 és la següent: 
 

 Saldo a 31/12/2020 Saldo a 31/12/2019 
 Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini 
     

Usuaris, Deutors i Patrocinadors     

Usuaris i Deutors per vendes i prestació 

de serveis  -   31.827,92   -   63.309,82  

Altres deutors  -   2.165,18   -   18.837,87  

Patrocinadors  -   302.386,43   -   247.892,34  
     
Total crèdits per operacions 
comercials  -   336.379,53   -   330.040,03  
     

Crèdits per operacions no comercials     

Al personal  -   150,12   -   150,12  

Fiances i dipòsits  3.691,16   -   3.691,16   -  

     
Total crèdits per operacions no 
comercials 

 
 3.691,16  

 
 150,12  

 
 3.691,16  

 
 150,12  

     

Total   3.691,16   336.529,65   3.691,16   330.190,15  
 

Els saldos deutors comercials i altres comptes a cobrar que inclouen deterioraments causats per riscos 

d'insolvència, corresponents a l'exercici actual, són els següents:  

 

Deterioraments 
Saldo a 

31/12/2019 

Correcció 
valorativa per 
deteriorament 

Saldo a 
31/12/2020 

    

Crèdits per operacions comercials    

Clients   (27.163,26)   (21.780,00)   (48.943,26)  

Deutors  -   (12.257,80)   (12.257,80)  

    

Total  (27.163,26)   (34.037,80)   (61.201,06)  
 

Durant l’exercici 2019 no es va registrar cap moviment per deteriorament de saldos deutors. 
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10.2) Usuaris, Deutors i Patrocinadors de les activitats 
 

El detall i moviment d'aquest epígraf al llarg de l'exercici 2020 és el següent: 

 
 
 

 
31/12/2019 

 
Altes 

 
Baixes 

 
31/12/2020 

     

Usuaris i deutors per vendes i prestació 
de serveis  63.309,82   131.008,71   (162.490,61)   31.826,92  

Altres Deutors   18.837,87   28.349,47   (45.022,16)   2.165,18  

Patrocinadors  247.892,34   2.886.534,60   (2.832.040,51)   302.386,43  

     

Total Usuaris, Deutors i Patrocinadors  330.040,03   3.045.892,78   (3.039.553,28)   336.379,53  
 

El detall i moviment d'aquest epígraf al llarg de l'exercici 2019 és el següent: 

 
 
 

 
31/12/2018 

 
Altes 

 
Baixes 

 
31/12/2019 

     

Usuaris i deutors per vendes i prestació 

de serveis  37.071,15   186.130,00   (159.891,33)   63.309,82  

Altres Deutors   19.666,78   12.047,48   (12.876,39)   18.837,87  

Patrocinadors  203.392,71   2.630.674,56   (2.586.174,93)   247.892,34  

     

Total Usuaris, Deutors i Patrocinadors  260.130,64   2.828.852,04   (2.758.942,65)   330.040,03  
 
10.3) Altra informació relativa a actius financers 
 

a) Valor raonable 
 

No és d'aplicació.  

 

b) Reclassificacions 
 

No s'han reclassificat instruments financers durant l'exercici. 

 

c) Classificació per venciments 
 

Al tancament de l’exercici 2020, i a l’igual que en l’exercici anterior, tots els actius financers de la 

Fundació tenen venciments inferiors a un any, a excepció de les fiances constituïdes. 

 

d) Actius financers en garantia 
 

d.1) Actius financers cedits en garantia 

 

No existeixen actius financers cedits en garantia. 
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NOTA 11. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 
 

El detall d'aquests actius a 31 de desembre de 2020 i 2019, és el següent: 

 
 
 

Saldo a 
 31/12/2020 

Saldo a 
 31/12/2019 

   

Comptes corrents  855.269,72   930.900,71  
Caixa  6.503,32   10.795,83  

   

Total  861.773,04   941.696,54  
 

El rendiment d'aquests actius es basa en els tipus d'interès variables. A causa de la seva alta liquiditat 

el valor raonable dels presents actius coincideix amb el seu valor comptabilitzat. 
 

 

 

NOTA 12. PASSIUS FINANCERS 
 

12.1) Dèbits i partides a pagar 
 
El seu detall a 31 de desembre de 2020 i 2019 s'indica a continuació, en euros: 

 
 Saldo a 31/12/2020 Saldo a 31/12/2019 
 Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini 
     

Per operacions comercials:     

Creditors   -   93.695,63   -   108.576,11  

     

Total saldos per operacions comercials  -   93.695,63   -   108.576,11  
     
Per operacions no comercials:     

Altres deutes  -   530,67   -   380,67  

Personal (*)  -   254.680,36   -   298.591,32  

Fiances rebudes  3.000,00   -   3.000,00   -  

     

Total saldos per operacions no 
comercials 

 
 3.000,00  

 
 255.211,03  

 
 3.000,00  

 
 298.971,99  

     

Total dèbits i partides a pagar  3.000,00   348.906,66   3.000,00   407.548,10  
 

(*) Inclou la part a curt termini de la paga compensatòria establerta en el XI Conveni Col·lectiu 

Autonòmic de l’Ensenyament Privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics. 
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12.2) Altra informació relativa a passius financers 
 

a) Classificació per venciments 
 

Al tancament de l'exercici, i igual que al tancament de l'exercici anterior, tots els passius financers de 

la Societat tenen venciments inferiors a 1 any, excepte per les fiances constituïdes. 

 

b) Incompliment d'obligacions contractuals 
 

No s'ha produït cap incidència en el compliment de les obligacions relatives als préstecs rebuts de 

tercers. 

 

 

 

NOTA 13. INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA “DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA LLEI 15/2010, 
DE 5 DE JULIOL 
 

D’acord amb el que s’indica en la disposició addicional tercera “Deure d’informació” de la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’informa que el termini mig de 

pagament a proveïdors és de 48,59 dies. 

 

 
 
NOTA 14. EMPRESES DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 
 

L'entitat Fundació L'Atlàntida no té accions o participacions d'entitats que puguin ser considerades 

com a empreses del grup, multigrup o associades. 

 

 

 

NOTA 15. FONS PROPIS 
 

Capital Fundacional 
 

Al 31 de desembre de 2020, així com a 31 de desembre de 2019, el capital fundacional està dotat amb 

la quantitat de 38.510,79 euros. 
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NOTA 16. SITUACIÓ FISCAL 
 

El detall dels saldos mantinguts amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2020 i 2019 és 

el següent, en euros: 
 

 31/12/2020 31/12/2019 
 A cobrar A pagar A cobrar A pagar 
     
Corrent:     

Impost sobre el valor afegit  -   3.410,42   -   15.198,59  

Subvencions a cobrar  0,05   -   212.000,05   -  

Retencions per IRPF  -   124.315,30   -   108.781,42  

Seguretat Social (*)  -   143.649,68   -   152.144,28  

     

  0,05   271.375,40   212.000,05   276.124,29  
 

(*) El deute amb la Seguretat Social inclou la provisió calculada per l’Entitat corresponent a la paga 

compensatòria establerta en el XI Conveni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament Privat de 

Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics. 
 

Situació fiscal 
 

Les declaracions d'impostos no poden considerar se definitives fins a no haver estat inspeccionades per 

les autoritats fiscals o haver transcorregut el seu termini de prescripció, que és de quatre períodes 

impositius. 

 

Impost sobre beneficis 
 

D'acord amb l'article 7.5 de la llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i 

dels incentius fiscals al mecenatge, les rendes obtingudes per la Fundació estan exemptes de l'impost 

sobre societats. 

 

En conseqüència, no s'ha comptabilitzat cap actiu ni passiu per impostos diferits. 

 

 

 
NOTA 17. INGRESSOS I DESPESES 
 
a) Despeses derivades del funcionament de l'òrgan de govern de l'entitat 
 

No és d'aplicació. 

 

b) Ajuts Concedits i Altres Despeses 
 

Durant l'exercici 2020 la Fundació ha concedit ajuts per import de 10.934,93 euros (11.601,94 euros a 

l'exercici anterior). 
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c) Aprovisionaments 

 

La composició d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunt és la següent, en euros: 

 

 

 

2020 

 

2019 

   

Consums de mercaderies   
 Nacionals  35.649,63   38.839,39  

   

  35.649,63   38.839,39  

   

Altres despeses externes  372.789,90   625.941,14  

   

Total Aprovisionaments  408.439,53   664.780,53  

 

d) Despeses de Personal 

 

La composició d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunt és la següent: 

 
 2020 2019 

   

Sous i salaris  2.403.925,53   2.620.087,90  

Indemnitzacions  78.285,00   -  

Seguretat Social a càrrec de l'empresa  718.381,46   822.636,32  

Altres despeses socials  8.125,99   12.475,52  

   

Despeses de Personal  3.208.717,98   3.455.199,74  

 

e) Operacions de permuta de béns 

 

No s'ha registrat cap operació de permuta de bens. 

 

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

 

Durant l’exercici 2020 s’ha registrat 34.037,80 euros en concepte de deteriorament de morositat. 
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g) Ingressos de Patrocinadors, Col·laboradors, Subvencions i Donacions 
 

El desglossament dels ingressos per subvencions i aportacions de la Fundació inclosos en la partida 

“Ingressos de les activitats", amb indicació de les activitats a les quals es destinen, és el següent: 
 

 2020 2019 
   

Aportacions a l'Escola de Música:   
Subvencions Generalitat de Catalunya i Ajuntaments  1.763.593,52   1.766.815,50  

Donacions  31.360,00   31.000,00  

   

Total Escola de Música  1.794.953,52   1.797.815,50  
   

Aportacions al Centre Cultural L'Atlàntida:   

Subvencions Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 

Vic i Diputació de Barcelona  814.435,23   892.877,30  

Donacions  15.780,00   62.029,50  

Col·laboradors: Patrocinadors i Padrins de L’Atlàntida  44.754,87   12.699,99  

   
Total Centre Cultural L’Atlàntida  874.970,10   967.606,79  
   
Total   2.669.923,62   2.765.422,29  

 

h) Transaccions efectuades a empreses del grup 

 

No és d'aplicació. 

 

i) Transaccions en moneda estrangera 

 

No és d'aplicació. 

 

 

 

NOTA 18. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
18.1) Provisions 
 

El detall i el moviment de les provisions al llarg de l'exercici són els següent: 
 

Tipus de provisió 
Saldo a 

31/12/2019 Traspassos 
Saldo a 

31/12/2020 
    

Llarg termini:    

Retribucions al personal   249.367,94   (63.593,41)   185.774,53  

    

    
 

Amb data 21 de març de 2019 es publica el XI Conveni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament 

Privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics en virtut del qual s’estableix una 

paga compensatòria per la supressió del premi de fidelitat per la resta del personal. 
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Al 31 de desembre de 2019 l’import provisionat per aquest concepte era de 312.961,34 euros, dels 

quals 240.739,49 euros corresponien a l’import brut de la paga compensatòria i 72.221,85 euros 

corresponien a la previsió de cost de Seguretat Social de la mateixa. L’impacte en el compte de 

resultats de 2019 fou de 212.135,63 euros. L’Entitat va acordar amb el Comitè d’Empresa la liquidació 

d’aquesta paga en un termini de 7 anys, tal i com estableix el Conveni mencionat anteriorment. 

 

El traspàs registrat en l’exercici 2020 correspon a l’import que es liquidarà a finals de l’exercici 2021. 

 

 

 

NOTA 19. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

El moviment de les subvencions, donacions i llegats rebuts atorgats per tercers diferents al Patronat 

durant els exercicis 2020 i 2019 es mostra a continuació: 

 

 

Import a  

31/12/2020 

Import a  

31/12/2019 

 

Saldo a l'inici de l'exercici  32.426,72   78.039,94  

(+) Rebudes en l'exercici  2.930,00   980,00  

(-) Subvencions traspassades a resultats de l'exercici  (18.354,36)   (46.593,24)  

(+/-) Altres moviments  -   0,02  

   

Saldo al tancament de l'exercici  17.002,36   32.426,72  

 

El detall de les subvencions rebudes registrades en el Balanç és el següent: 

 
 Import a  

31/12/2020 

Import a  

31/12/2019 

 

Rebudes del sector públic (atorgant):  -   15.810,10  

Equipaments i mobiliari del Centre Cultural 
(Ajuntament de Vic) 

 
 -  

 
 15.526,13  

Equipaments i mobiliari del Centre Cultural 

(Ajuntament de Vic) 

 

 -  

 

 283,97  

   

Rebudes del sector privat  17.002,36   16.616,62  

Premi Neus Miralpeix  17.002,36   16.616,62  

   

Saldo al tancament de l'exercici  17.002,36   32.426,72  

 

La Societat ha complert amb les condicions assignades a les subvencions. 
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NOTA 20. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUARIES 
 

A l'exercici 2020, no s'ha produït cap increment ni disminució de la dotació fundacional de la 

Fundació. 

 

En l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020, s'ha acomplert amb l'article 333 2 de la Llei 4/2008, de 

24 d'abril, que estableix que les fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i 

els altres ingressos nets anuals que s'obtenen al compliment de les finalitats fundacionals, i la resta s'ha 

de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé incrementar ne la dotació. Les dades 

corresponents als últims 4 exercicis es detallen en el quadre següent:  

 

 

Concepte 
Exercici 

2020 
Exercici 

2019 
Exercici 

2018 
Exercici 

2017 
     
+ Ingressos activitats fundacionals 4.025.309,80 4.582.974,19 4.407.966,27 4.437.887,89 

+ Altres resultats 136,93 305,72 151,97 244,30 

     

Total ingressos exercici 4.025.446,73 4.583.279,91 4.408.118,24 4.438.132,19 
      

Total despeses exercici 4.113.402,84 4.732.856,68 4.460.731,47 4.444.317,73 
      

Resultat de l'exercici (87.956,11) (149.576,77) (52.613,23) (6.185,54) 
      

Percentatge aplicat a finalitat 
fundacionals 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 

 

NOTA 21. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No s'han produït esdeveniments significatius des del 31 de desembre de 2020 fins a la data de 

formulació d'aquests comptes anuals que, afectant als mateixos, no s'hagués inclòs en ells, o el 

coneixement del qual pogués resultar útil a un usuari dels mateixos. 
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NOTA 22. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
22.1) Saldos i transaccions amb el Patronat i alta direcció 
 
Durant els exercicis 2020 i 2019 no s'ha meritat cap retribució al Patronat, ni existeixen crèdits ni 

bestretes amb els mateixos, ni tampoc existeixen altres compromisos, avals i altres. 

 

Excepte el Patronat, no existeix cap altre personal de la Fundació que compleixi la definició de 

personal d'alta direcció.  

 

En el deure d’evitar situacions de conflicte d'interès de la Fundació, durant l'exercici els patrons han 

complert amb les obligacions previstes en l'article 228 del text refós de la Llei de Societats de Capital. 

Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculades, s'han abstingut d'incórrer en els supòsits de 

conflicte d'interès previstos en l'article 229 d'aquesta Llei. 

 
 
 
NOTA 23. ALTRA INFORMACIÓ 
 
El nombre mig de treballadors durant els exercicis 2020 i 2019, distribuït per categories, és el següent: 
 

 2020 2019 
   
Personal de direcció   1,00   1,00  

Professors i tècnics  53,09   54,08  

Administratius  6,25   5,54  

Altres empleats   6,46   6,65  

   

Total  66,80   67,27  
 

L'import dels honoraris meritats pels serveis d'auditoria dels comptes anuals corresponents a l'exercici 

acabat el 31 de desembre de 2020 ha estat de 4.226,58 euros (4.193,03 euros l'exercici anterior). 
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Canvis en els membres de l’Òrgan de Govern 
 

La composició del Patronat de la Fundació L’Atlàntida és la següent: 

 

Nom Naturalesa del càrrec 
Càrrec en el 

Patronat 
Canvis 2020 

    
Anna Erra Solà Alcaldessa de Vic Presidenta  
    

Susagna Roura Pujols Regidora de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament 

de Vic 

Vicepresidenta  

    

Elisabet Franquesa Roca Regidora d’Educació, Joves, Convivència i 

Seguretat 

Secretària  

    

Carme Tena Lameiro Regidora de l’Ajuntament de Vic Vocal  
    

Marc Verdaguer Montanyà Representant dels municipis de la comarca que 

tenen una activitat permanent de l’EMVIC i 

alcalde de Calldetenes 

Vocal  

    

Josep Saigí Grau Ex-interventor municipal de l’Ajuntament de Vic Vocal  
    

Víctor Sunyol Costa 
 

Vocal  
    

Pilar Soldevila Garcia 
 

Vocal  
    

Jaume Ayats Abeyà  Vocal  
    

Joaquim Badia Armengol  Vocal  
    

Jaume Badia Pujol  Vocal  
    

Francesc Casadesús Clavó  Vocal  
    

Albert Prat Muntadas Representant del Patronat d’Estudis Osonencs Vocal  

    
Vicenç Sicília Zafra Representant del Patronat d’Estudis Osonencs Vocal Alta 01/04/2020 

    

    

 

La durada del mandat dels membres del Patronat que ho són per raó del seu càrrec serà la mateixa de 

l’exercici del seu càrrec.  
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Convenis de col·laboració 
 

La Fundació té formalitzats diversos convenis de col·laboració empresarial, dels quals destaquen els 

següents: 

 

Ordre Entitat Finalitat Termini Condicions Import 

1 El 9Nou 
Conveni de 
col·laboració 

Renovació 
automàtica 

Intercanvi de publicitat i entrades pels 
subscriptors del 9NOU 

Intercanvi en 
espècies 

2 
Grup Vilar & 
Riba 

Conveni de 
mecenatge per la 
programació estable 
de L’Atlàntida 

Gener 2021 
Suport a la programació de diversos 
gèneres artístics i musicals 

Aportació 1.000€ 

3 Mater 

Conveni de 
mecenatge per a la 
programació estable 
de L’Atlàntida 

Gener 2021 
Suport a la programació de diversos 
gèneres artístics i musicals 

Aportació 1.400€ 
en espècies 

4 Cassany Designe 

Conveni de 
mecenatge per a la 

programació estable 
de L’Atlàntida 

Gener 2021 
Suport a la programació de diversos 

gèneres artístics i musicals 

Aportació 1.070€ 

en espècies 

5 Milar 

Conveni de 
mecenatge per a la 
programació estable 

de L’Atlàntida 

Abril 2021 
Suport a la programació de diversos 
gèneres artístics i musicals 

Aportació 1.800€ 
en espècies 

 

Addicionalment, durant l’any 2020 s’han aprovat els següents convenis: 

 

Ajuntament de Tavèrnoles: Establiment d’un nou conveni amb l’Ajuntament de Folgueroles que 

incorporarà la participació d’aquest ajuntament en el finançament de les places dels alumnes de 

Tavèrnoles inscrits a l’Aula de Música de Folgueroles. Aquesta modalitat suposarà la coordinació de 

tots els àmbits amb la participació de les tres parts implicades.  

 

Cine Club Vic: Acord per a la realització de la temporada 2020/2021 a L’Atlàntida en espera de la 

reobertura de l’espai ETC, seu definitiva de l’entitat. Programació estable de dimarts vespre i 

Cineclubxic els diumenges al matí. D’acord amb la regidoria de cultura, exempció de lloguer i 

assumpció dels costos dels serveis prestats.  

 

Escola d’Art de Vic: Ampliació del conveni amb l’Escola d’Art de Vic relatiu als usos de les sales 

d’assaig de L’Atlàntida i aules de l’EMVIC. Aquest acord també descriu la incorporació d’una 

producció escènica de l’EART a la programació estable de L’Atlàntida.  

 

Ampliació conveni JONC: Acord amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya per a la realització de 

l’estatge d’hivern al complex cultural de L’Atlàntida. S’estableix una tarifa de lloguer atès que en 

aquesta ocasió no hi ha la contraprestació dels concerts de les formacions orquestrals. Per a la 

concreció de la tarifa s’ha tingut en compte que la JONC és formació resident de L’Atlàntida i que 

l’estada és d’una setmana intensiva 
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Activitats de mecenatge 

 

La Fundació no desenvolupa activitats prioritàries de mecenatge. 

 

Previsió estatutària del destí del patrimoni de l’entitat 

 

Segons el que preveu l’article 24 dels estatuts de la Fundació, en cas de dissolució, i previ liquidar se 

pel Patronat tots els deutes existents, tots els béns i drets de la Fundació s’han d’adjudicar a 

l’Ajuntament de Vic per tal que siguin destinats a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb 

finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries 

del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent. 
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NOTA 24. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
La distribució del compte de resultats corresponent a les activitats ordinàries de la Fundació, per 

centres de cost, es mostra a continuació: 

 

 
Centre Cultural 

L’Atlàntida Escola de Música 2020 
        
Ingressos de l’activitat   1.202.352,80   2.807.090,89   4.009.443,69  
Prestacions de serveis  235.927,60   1.010.410,01   1.246.337,61  
Subvencions i aportacions  874.970,10   1.794.953,52   2.669.923,62  

Ingressos per arrendaments  91.454,60    -   91.454,60  
Altres ingressos  0,50   1.727,36   1.727,86  
        
Cost de vendes  (378.451,79)   (5.424,92)   (383.876,71)  
Compres  (5.661,89)   (5.424,92)   (11.086,81)  
Treballs realitzats per altres empreses  (372.789,90)    -   (372.789,90)  
        
Marge Brut  823.901,01   2.801.665,97   3.625.566,98  
        
Despeses  (652.962,37)   (2.592.676,02)   (3.245.638,39)  
Arrendaments  (10.245,09)    -   (10.245,09)  
Manteniment  (21.015,23)   (13.091,21)   (34.106,44)  
Serveis Professionals   -   (3.238,04)   (3.238,04)  
Assegurances  (1.387,37)   (8.807,89)   (10.195,26)  

Serveis Bancaris   -    -    -  
Publicitat i Propaganda  (104.701,33)    -   (104.701,33)  
Subministres   -    -    -  
Altres Despeses  (3.202,48)   (7.394,35)   (10.596,83)  

Tributs  (18.038,86)   (736,61)   (18.775,17)  
Sous i salaris  (363.465,49)   (1.884.920,55)   (2.248.386,04)  

Indemnitzacions   -   (78.285,00)   (78.285,00)  

Seguretat Social  (108.201,52)   (569.665,98)   (677.867,50)  
Altres Despeses Socials  (865,00)   (1.829,81)   (2.694,81)  
Deteriorament saldos morosos  (21.840,00)   (12.197,80)   (34.037,80)  

Ajuts concedits i altres despeses de gestió   -   (12.509,08)   (12.509,08)  
        
Resultat Operatiu  170.938,64   208.989,95   379.928,59  
        
Amortització de l'immobilitzat  (24.120,90)   (47.403,95)   (71.524,85)  
        
Resultat abans Impostos, interessos i 
extraordinaris  146.817,74   161.586,00   308.403,74  
        
Despeses Financeres  (1.594,52)   (3.866,10)   (5.460,62)  
Ingressos Financers   -   133,32   133,32  
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer 

i altres  15.810,41    -   15.810,41  
Altres resultats   234,71    -   234,71  
        
Resultat abans cost Administració i Serveis 
Generals  161.268,34   157.853,22   319.121,56  
        
Costos d'Administració i Serveis Generals  (122.074,54)   (285.003,13)   (407.077,67)  
        
RESULTAT DE L'EXERCICI  39.193,80   (127.149,91)   (87.956,11)  
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FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS  

 

En compliment de la normativa mercantil vigent, el Patronat de FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 

formula els Comptes Anuals corresponents a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020 que 

es composa dels fulls adjunts número 1 a 36. 

 

 

Vic, 2 de juny de 2021 

La Direcció del Patronat 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

 Anna Erra i Solà    Elisabet Franquesa i Roca  

 Presidenta del Patronat    Secretària  
 




