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1.- Activitat de la Fundació 

 

L’any 2017 ha estat un any de canvi per a la Fundació. Al llarg del 2016 es planteja la 

necessitat d’adaptar l’activitat de la Fundació als recursos dels que aquesta disposa i es 

promou la cerca d’una solució que asseguri la continuïtat i la viabilitat de la Bernat Metge. 

A finals d’any, i després de nombroses gestions, tant institucionals com amb entitats 

privades, s’arriba a un acord amb el Grup Editorial Som que permet el traspàs de la 

iniciativa editorial amb un clar compromís de continuïtat de la tasca tant rellevant 

desenvolupada fins aquest moment. 

La Fundació Institut Cambó es centra des de llavors en assegurar una àmplia base 

d’informació i consulta sobre els arxius que documenten les iniciatives culturals i de 

mecenatge promogudes per Francesc Cambó, sostingudes després durant molts anys per la 

seva família, junt amb un extens grup de col·laboradores i col·laboradors que, al llarg de 

quasi un segle, varen dur a bon port aquests projectes. 

Cal assenyalar, a més, que, d’acord amb el consentiment i les directrius aprovades pel 

Patronat en la reunió del dia 28 de maig del 2014, la Fundació va iniciar, el mes de gener del 

2015, el projecte Epistolari Cambó, la finalitat del qual és compilar i classificar tota la 

correspondència que Francesc Cambó va intercanviar amb gairebé 1.300 corresponsals dels 

àmbits de la cultura, de la política i de l’economia.  

 

A nivell digital, la Fundació es troba en ple procés de reestructuració i millora de la seva 

pàgina web.  
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2.- Òrgans de govern 

Patronat  

 

L’òrgan superior de representació, govern i administració de l’Institut Cambó és el 

Patronat, la composició del qual va quedar modificada en els termes que consten en 

l’escriptura número 2.672 atorgada davant el Notari Sr. Francisco Javier Hernández Alonso 

amb data de 28 de setembre de 2017 i degudament inscrita al Registre de Fundacions de la 

Generalitat de Catalunya (inscripció núm. 1.349 i data de resolució 20/12/2017). 

 

 

La composició actual del Patronat és la següent:  

 President:  Francesc Guardans Cambó  

Vicepresident:  Lluís Guardans Cambó  

 

Secretària:   Maria Dolors Giner Junquera      

 

  Vocals:  Ramon Guardans Cambó 

 Ignasi Guardans Cambó 
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3.- Projecte Epistolari Cambó 

 

En base a l’acord del Patronat en la seva reunió de 28 de maig del 2014, la Fundació va 

iniciar el gener del 2015 el projecte Epistolari Cambó, la finalitat del qual és compilar tota la 

correspondència de Francesc Cambó que es pugui trobar i realitzar-ne una indexació 

detallada. L’objectiu és aconseguir un millor coneixement de l’entorn en què va viure 

Francesc Cambó, així com del context en el qual va desenvolupar les seves tasques a nivell 

polític, cultural i de mecenatge. 

 

L’epistolari de qualsevol personatge públic constitueix una font viva i privilegiada 

d’informació, però malauradament en l’entorn de la Guerra Civil es varen destruir bona 

part dels arxius de la correspondència de Francesc Cambó, un fet que ha complicat i 

allargat notablement aquesta tasca. 

 

L’any 2017 s’ha dedicat, sobretot, a classificar i continuar la digitalització de la part de la 

correspondència de Cambó localitzada en els fons més importants i de més volum de 

cartes.  

 

 3.1 Recerca 
 

Al llarg d’aquest darrer any, la Fundació ha anat tancant els treballs de recerca 

engegats en anys anteriors en arxius externs com és el cas de l’Arxiu Montserrat Tarradellas 

i Macià del Monestir de Poblet, la qual cosa ha comportat la progressiva actualització de la 

base de dades (BD) de l’Arxiu de correspondència Cambó.  

 

3.2 Processament 
 

 Catalogació 

 

Al llarg del 2017, la Fundació ha continuat l’extensa tasca de catalogació de tot el 

material del fons de la Fundació, així com del material trobat a la BNC i a l’ANC. S’ha 

seguit perfilant igualment la BD de l’Arxiu de correspondència Cambó, cercant la 

homogeneïtzació de criteris arxivístics i preparant un segon bloc de material dels fons, de 

cara a fer possible la digitalització i la posterior gestió dels documents.  

 

 

 Digitalització 

 

 Atesa la diversa procedència de les cartes, s’ha continuat fent l’esforç necessari per 

aconseguir que totes les reproduccions pendents tinguin una resolució suficient per llegir-se 

bé en pantalla i siguin susceptibles de ser transformades en pdf per tal de facilitar-ne la 

consulta i la impressió.  
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La digitalització dels fons més extensos es va encarregar a l’empresa Artyplan. El juny del 

2016 va concloure la primera fase de la seva feina i al llarg del 2017 s’ha procedit a la 

detecció i correcció d’alguns errors que s’han trobat al analitzar en detall les cartes ja 

digitalitzades.  

 

De tot el material digitalitzat se n'han fet diverses còpies i s'han emmagatzemat en diversos 

suports informàtics.  
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4.- Documentació. Convenis, col·laboracions i donacions 
 
 
Pel que fa al servei de documentació, la feina feta des de l’arxiu al llarg d’aquest 2017 ha 

continuat centrada en els dos aspectes següents: l’atenció als investigadors que han vingut a 

consultar el fons de l’arxiu i les tasques relacionades amb acabar la recerca en fons externs 

de la correspondència de Francesc Cambó per tal de procedir a ordenar-lo i indexar-lo, tal 

com ha quedat especificat en el punt 3 d’aquesta Memòria. 

 

També al llarg de l’any 2017 s’han realitzat una sèrie d’importants donacions de diversos 

fons bibliogràfics i documentals pertanyents a la Fundació Institut Cambó en favor de 

diferents institucions catalanes de primer ordre, amb la voluntat de facilitar-ne la consulta i 

d’assegurar-ne una conservació òptima. 

 

 

1.- Conveni de donació de la Secció Bíblica del fons bibliogràfic de la 

Fundació Institut Cambó en favor de l’Ateneu Universitari Sant Pacià de 

Barcelona. 

 

Amb data 18 de maig del 2017, la Fundació Institut Cambó va signar un conveni de 

donació de la Secció Bíblica del seu fons bibliogràfic a l’Ateneu Universitari Sant 

Pacià de Barcelona. Els més de 130 volums objecte d’aquesta donació formaran 

part del catàleg de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona i es mantindran 

units en un mateix espai físic perquè es puguin consultar al Departament de Bíblia 

de la Facultat de Teologia. 

 

 

2.- Donació de part del fons documental de Francesc Cambó en favor de 

l’Arxiu Nacional de Catalunya, depenent de la Direcció General d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i Patrimoni (Departament de Cultura) de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Amb data 7 de juny del 2017, la Fundació Institut Cambó va fer lliurament a 

l’ANC, en concepte de donació, de documentació pertanyent al fons Francesc 

Cambó. L’objecte de la donació el constitueixen una sèrie de reculls de premsa 

nacional i internacional de suport a l’acció política i econòmica de Francesc Cambó. 

L’ingrés d’aquest fons a l’Arxiu Nacional de Catalunya, on estarà disponible per a 

poder-lo consultar, facilitarà un millor coneixement de l’activitat de Francesc 

Cambó i del context en què va viure.  
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3.- Conveni de donació del Llegat Institut Cambó de la Fundació Institut 

Cambó en favor de la Universitat de Barcelona. 

 

Amb data 22 de juny del 2017, la Fundació Institut Cambó va signar amb la 

Universitat de Barcelona un conveni de donació del Llegat Institut Cambó. El 

Llegat el conformen els fons bibliogràfics i documentals, especialitzats en filologia 

clàssica, descrits a l’annex del conveni i estarà disponible per ser consultat a la 

Biblioteca de la Universitat de Barcelona, la qual inclourà en el seu catàleg tots els 

llibres i revistes indicant-ne la procedència, amb la denominació de “Llegat Institut 

Cambó”. 

 

 

4.- Acord de donació del Fons Editorial Alpha de la Fundació Institut 

Cambó en favor de la Biblioteca de Catalunya. 

 

 Amb data 29 de setembre del 2017, la Fundació Institut Cambó va signar un acord 

de donació dels arxius de l’Editorial Alpha en favor de la Biblioteca de Catalunya. 

Com és ben sabut, l’Editorial Alpha va editar la col·lecció Bernat Metge, entre 

d’altres col·leccions. Els arxius objecte de la donació contenen manuscrits originals, 

galerades, correspondència, així com reculls de premsa i documentació relacionada 

amb la gestió editorial. Tots aquests fons bibliogràfics seran conservats i posats a 

l’abast dels investigadors a la Biblioteca de Catalunya. 
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5.- La presència de l’Institut Cambó a les xarxes durant el 2017 

 

Al llarg de l’any 2017 s’està procedint a una profunda reestructuració del web de la 

Fundació Institut Cambó. S’estan elaborant les traduccions oportunes per tal de poder 

oferir els continguts del web en català, castellà i anglès. Francesc Cambó va ser un 

personatge polièdric: les seves diferents facetes com a d’advocat, estadista, polític, home de 

negocis, col·leccionista, promotor cultural, mecenes, etc., han estat estudiades per alguns 

dels autors més importants de la historiografia contemporània, i alguns d’aquests aspectes 

més rellevants són els que pretén reflectir la pàgina web de la Fundació. 

 

És per això que al web hi haurà un gran bloc dedicat a les obres de mecenatge de Francesc 

Cambó. Dins d’aquest bloc hi haurà un apartat dedicat a la literatura amb una detallada 

referència a les diverses col·leccions que Francesc Cambó va impulsar (Col·lecció Bernat 

Metge, Fundació Bíblica Catalana i Clàssics de Tots els Temps). Un altre apartat estarà 

dedicat al seu mecenatge en relació a la pintura, amb links directes al MNAC i al Museo del 

Prado. 

 

En un apartat dedicat més específicament a la figura de Francesc Cambó, s’hi podrà trobar 

un catàleg de les obres escrites per ell mateix, i un altre catàleg amb les obres que altres 

autors van escriure sobre ell.  
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6.- Comptes anuals de la Fundació any 2017 

 

1.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
1) Imatge fidel 

Els comptes anuals s'han realitzat en base als registres comptables de l'exercici de 2.017. A 

l’hora de confeccionar-los s'han aplicat les normes legals vigents en matèria comptable amb la 

finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 

l'empresa. 

Conforme a la Resolució de 18 d'octubre de 2013, del ICAC, sobre el marc d'informació 

financera, la societat no es troba en situació de liquidació ni els responsables de la mateixa 

tenen la intenció de procedir a la mateixa o cessar en l'activitat, per la qual cosa no existeix 

motiu per no aplicar el principi d'empresa en funcionament. 

 

2) Principis comptables no obligatoris aplicats 

No s'ha aplicat cap tipus de principi no obligatori. 

 

3) Comparació de la informació 

S´ ha mantingut l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys i del estat de canvis 

del patrimoni net de l’exercici anterior, pel que no existeix cap raó que impedeixi la 

comparació de la informació continguda en els comptes anuals del esmentat exercici i en els 

del actual. 

L'empresa no es troba en cap de les situacions contemplades en la Resolució de 18 

d'octubre de 2013, del ICAC, sobre el marc d'informació financera, per la qual cosa no ha 

hagut d'aplicar el marc d'informació financera contemplat en la mateixa per a empreses a 

les quals no resulta adequat aplicar el principi d'empresa en funcionament. 

 

4) Agrupació de partides  

No existeixen elements aplegats en diverses partides. 

 

5) Elements recollits en varies partides 

En el balanç de la Fundació, no existeixen elements recollits en varies partides. 

 

6) Canvis en criteris comptables 

No s’han canviat els criteris comptables respecte a l’exercici anterior. 
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7) Correcció d’errors 

No s’han detectat errors en el tancament de l’exercici que obliguin a tornar a formular els 

comptes. Tampoc existeixen fets coneguts amb posterioritat al tancament, que aconsellin 

realitzar ajustaments en les estimacions. 

 

2.- APLICACIÓ DE RESULTATS  

L’aplicació de l’excedent del exercici es mostra a l’esquema següent: 

 

Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici -132.769,50 

 Total base de repartiment = Total aplicació -132.769,50 

Aplicació a Import 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent  

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 

 
 

Excedents negatius d'exercicis anteriors -132.769,50 

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  

 Total aplicació = Total base de repartiment -132.769,50 

 

 

3.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Els criteris comptables aplicats a las partides que a continuació es relacionen han estat els 

següents: 

 

1) Immobilitzat intangible 

Els actius intangibles es registren seguint les mateixes regles que l’immobilitzat material, es 

a dir, pel cost d’adquisició o producció, segons procedeixi. 

L’amortització es fa en funció de la vida útil dels elements. 

Igual que amb l’immobilitzat material, quan el valor registrat es inferior al valor 

recuperable, es comptabilitza el corresponent deteriorament de valor. Tant les correccions 

valoratives, com quan aquestes reverteixen per haver desaparegut les causes que les 

motiven, es registren com una despesa o un ingrés al compte de pèrdues i guanys.  

No existeix cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida. 



10 

 

L’amortització es lineal, d’acord a la vida útil estimada. En concret s’han aplicat els següents 

coeficients: 

Patents i marques   10% 

Aplicacions informàtiques  25%  

 

2) Béns integrants del patrimoni cultural 

La Fundació no té cap bé d’aquest tipus. 

 

3) Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es valora a preu d'adquisició, i no s'inclouen les despeses derivades del 

seu finançament, però sí les de naturalesa diferent necessàries per l'inici del seu funcionament. 

Els costos d'ampliació i millora han estat incorporats al valor d'immobilitzat sempre que hagin 

representat un increment de la productivitat o un allargament de la seva vida útil. 

Les despeses de reparació i manteniment que no suposen allargament de la vida útil dels 

elements d'immobilitzat o un increment de la seva productivitat han estat carregats als resultats 

de l'exercici. 

L’amortització dels bens inclosos en el immobilitzat material ha seguit el criteri lineal, 

aplicant-se els següents percentatges anuals: 

 
Mobiliari    10% 

    Fons Llibres     2% 

 

4) Inversions immobiliàries 

La societat no disposa de terrenys ni construccions, pel que no te sentit parlar d’inversions 

immobiliàries. 

 

5) Arrendaments 

No existeix cap contracte d’arrendament financer ni sobre operacions similars. 

 

6) Permutes 

No s’ha realitzat cap tipus d’operació susceptible de ser qualificada com a permuta. 

 

7) Instruments financers 

a) Actius financers 

D’acord amb la classificació contemplada en el PGC de fundacions, es disposa de: 
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a-1) Actius financers a cost amortitzat:.- Es tracta de dipòsits en entitats de crèdit i 

valors representatius de deute adquirits. Es comptabilitzen pel cost, que equival al valor 

raonable de la contraprestació entregada. 

Els costos de transacció s’imputen a resultats en el moment en que es produeixen. 

Els interessos s’imputen a resultats en el exercici de la seva meritació. 

A final de l’exercici s’apliquen les correccions valoratives oportunes, sempre que existeixi la 

evidencia objectiva del risc de la no recuperació total del activo, fruit de la possible 

insolvència del deutor. Les correccions valoratives, així com la seva reversió quan les 

circumstancies que les van motivar desapareixen, es reconeixen com a despesa o ingrés, 

respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té como a 

límit el valor comptable que hauria tingut el crèdit en el moment de la reversió, si no 

s’hagués registrat el deteriorament de valor. 

a-2) Actius financers a cost.- Es tracta d’instruments de patrimoni cotitzats. Es 

comptabilitzen pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació entregada més 

els costos derivats de la seva adquisició. 

En aquest exercici, s’han valorat pel seu valor de cotització a final d’any..  

 

b) Passius financers 

D´ acord amb la classificació contemplada en el PGC de fundacions, es disposa de: 

b-1) Actius financers a cost amortitzat:.- Es tracta de dèbits per operacions comercials 

fonamentalment, amb venciment inferior a un any i sense cap tipus d´ interès contractual, 

que es valoraran pel seu valor nominal. 

 

8) Existències 

La fundació no tenia cap tipus d’existències al tancament de l’exercici. 

 

9) Impostos sobre beneficis 

La fundació es una entitat acollida a la Llei 49/2002 de “Règim Fiscal de les Entitats sense 

Afany de Lucre”, tributant solament per els ingressos aliens a la seva finalitat social. 

En aquest exercici, tota l’activitat ha estat derivada de l’objecte social i per tant no subjecte al 

impost. 

No existeixen actius ni passius per impost diferit. 
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10) Ingressos i despeses 

Els ingressos corresponen exclusivament a subvencions i dividends i interessos de les 

inversions financeres.. 

 

11) Provisions i contingències  

L’empresa comptabilitza les provisions sobre la base de fets incorregudes, dels quals se sap 

amb tota seguretat o amb un alt grau de probabilitat , que implicaran una obligació en el 

futur. 

La valoració de les mateixes es realitza segons la millor informació de la que es disposa en 

cada moment i tenint en compte el principi de prudència. 

Noi existeix cap tipus de passiu d’aquesta naturalesa. 

 

12) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental  

La Fundació no té cap element de naturalesa mediambiental. 

 

13) Despeses de personal i compromisos per pensions. 

Les despeses de personal es comptabilitzen en el moment que es meriten, així com les 

càrregues socials que comporten. 

No existeix cap compromís per pensions. 

 

14) Subvencions, donacions i llegats 

No s’han rebut cap tipo de subvenció. 

La Fundació ha rebut, en concepte de donació, la totalitat de participacions de la societat 

Editorial Alpha, S.L. 

Aquesta donació s´ha valorat prenent com a base el valor en llibres de la participació, 

actualitzat segons els criteris fiscals. 

 

15) Transaccions entre parts vinculades. 

La Fundació no té accions ni participacions en altres entitats que es puguin considerar com a 

vinculades. 

 

4.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

4.1.- Moviment de la partida i de l’amortització 

El moviment d'aquesta partida del balanç ha estat el següent durant el present exercici: 
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IMMOBILITZ

AT 

 SALDO 

01/01/17 

 Altes per  

entrades 

 Altes per 

reclassific. 

 Baixes 

Sortides 

 Baixes 

reclassific. 

 SALDO 

 31/12/17 

Material 156.146,38 1.863,99    158.010,37 

 TOTAL 156.146,38 1.863,99    158.010,37 

 

L'amortització dels elements anteriors aplicada en l'exercici, així com l'amortització acumulada 

al final d'aquest és la següent: 

 

IMMOBILITZ

AT 

 SALDO 

01/01/17 

 Altes 

per recl. 

Baixes per  

 Sortides. 

Baixes per 

 reclassific 

Dotació 

  2.017 

 SALDO 

 31/12/17 

Material 13.780,98    3.567,99 17.348,97 

 TOTAL 13.780,98    3.567,99 17.348,97 

 

 

4.2- Altra informació 

S’informa en aquest apartat sobre alguns aspectes rellevants de la partida d’immobilitzat 

material. 

 

a) El sistema d’amortització es el lineal i els coeficients aplicats s’indiquen a l’apartat 4 

“Normes de registre i valoració” 

b) No s’estimen costos de desmantellament 

c) No hi ha hagut canvis en les estimacions dels valors residuals ni en els costos de 

desmantellament, vida útil, etc de l’immobilitzat material. 

d) No hi ha cap element situat fora de Catalunya. 

e) No s’ha capitalitzat cap despesa financera. 

f) No hi ha comptabilitzades correccions per deteriorament de valor. 

g) Tot l’immobilitzat està afectat a les activitats de la fundació. 

h) No hi ha cap element afectat a garanties ni a reversió. 

i) S’inclou dins l’immobilitzat material un fons bibliogràfic, procedent d’una donació i valorat 

en 150.800 euros. 
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j) No existeix cap operació d’arrendament financer o similar sobre bens d l’immobilitzat 

material. 

k) La Fundació no posseeix bens immobles. 

l) No hi ha hagut cap alienació d’elements de l’immobilitzat material. 

m) No hi ha compromisos d’adquisició de béns d’immobilitzat material 

 

5.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

La Fundació no té cap tipus d’inversió immobiliària  

 

6.- BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 

La Fundació no té béns de patrimoni cultural. 

 

7.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

7.1.- Moviment de la partida i de l’amortització 

El moviment d'aquesta partida del balanç ha estat el següent durant el present exercici: 

 

IMMOBILITZ

AT 

 SALDO 

01/01/17 

 Altes per  

entrades 

 Altes per 

reclassific. 

 Baixes per 

sortid. 

 Baixes per 

reclass. 

 SALDO 

 31/12/17 

Intangible 25.199,14     25.199,14 

 TOTAL 25.199,14     25.199,14 

 

 

L'amortització dels elements anteriors aplicada en l'exercici, així com l'amortització acumulada 

al final d'aquest és la següent: 

 

IMMOBILITZ

AT 

 SALDO 

01/01/17 

 Altes 

per recl. 

Baixes per  

 Sortides. 

Baixes per 

 reclassific 

Dotació 

  2.017 

 SALDO 

 31/12/17 

Intangible 23.007,16    1.486,30 24.493,46 

 TOTAL 23.007,16    1.486,30 24.493,46 
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7.2- Altra informació 

S’informa en aquest apartat sobre alguns aspectes rellevants de la partida d’immobilitzat 

intangible 

 

a) El sistema d’amortització es el lineal i els coeficients aplicats s’indiquen a l’apartat 4 

“Normes de registre i valoració” 

b) No hi ha hagut canvis en les estimacions dels valors residuals, vida útil, etc de l’immobilitzat 

intangible. 

c) No hi ha cap element situat fora de Catalunya. 

d) No s’ha capitalitzat cap despesa financera. 

e) No hi ha comptabilitzades correccions per deteriorament de valor. 

f) Tot l’immobilitzat està afectat a les activitats de la fundació. 

g) No hi ha cap element afectat a garanties ni a reversió. 

i) No hi ha hagut cap alienació d’elements de l’immobilitzat intangible. 

j) No hi ha compromisos d’adquisició de béns d’immobilitzat material 

k) No hi ha béns cedits en ús gratuïtament a la Fundació. 

l) No hi ha hagut activitat de recerca i desenvolupament. 

 

8.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR. 

No hi ha cap operació d’arrendament financer ni altres de naturalesa similar. 

 

9.- ACTIUS FINANCERS 

El detall d’aquesta partida es mostra en els següents esquemes:  

Actius financers a curt termini 

 Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius 
de deute 

Crèdits, derivats i 
altres 

2.017 2.016 2.017 2.016 2.017 2.016 

Actius 
financers a 
cost 
amortitzat  

  265.500,11 171.381,30 265.538,53 534.863,97 

Actius 
financers 
mantinguts 
per a 
negociar 

      

Actius 
financers a 
cost 

70.817,70 184.477,99     

Total 70.817,70 184.477,99 265.500,11 171.381,30 265.538,53 534.863,97 
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 Total 

2.017 2.016 

Actius financers a cost 
amortitzat  

531.038,64 706.245,27 

Actius financers 
mantinguts per a 
negociar 

  

Actius financers a cost 70.817,70 184.477,99 

Total 601.856,34 890.723,26 

 

Deteriorament de valor 

El deteriorament de valor afecta exclusivament als instrument de patrimoni 

 2.017 2.016 

Saldo a 01/01 125.865,07 158.091,41 

Augment   

Reversió 81.999,44 32.226,34 

Saldo a 31/12 43.865,63 125.865,07 

 

Altra informació 

La partida del balanç B.II.4 “Altres deutors”, es correspon amb el degut per Administracions 

públiques. 

La societat ha considerat que no existeixin motius per aplicar correccions de valor per 

deterioració, derivat del risc de crèdit, a cap actiu financer, inclosos deutors comercials i 

comptes a cobrar, per la qual cosa l'annex anterior no presenta moviments. 

 

10.- PASSIUS FINANCERS 

El detall d’aquesta partida es mostra en els següents esquemes:  

Passius financers a curt termini 

 Deutes amb 
entitats de crèdit 

Derivats i altres Total 

2.017 2.016 2.017 2.016 2.017 2.016 

Passius financers a cost 
amortitzat  

  4.113,77 40.063,23 4.113,77 40.063,23 

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

      

Total   4.113,77 40.063,23 4.113,77 40.063,23 

 

Altra informació 

a) Tots els deutes tenen venciment en el proper exercici. 

b) No existeix cap deute amb garantia real 

c) No hi ha cap deute vençut. 
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11.- FONS PROPIS 

El moviment de la patida A-1) del Patrimoni net i Passiu del Balanç de situació “Fons propis” 

ha estat el següent: 

 

 2.017 2.016 

Fons socials 100.000,00 100.000,00 

Reserves 281.359,06 547.799,57 

Excedents negatius exercicis anteriors   

Excedent del exercici -132.769,50 -266.440,51 

Donacions 450.000,00 450.000,00 

TOTAL 698.589,56 831.359,06 

 

 

12.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

L’any 2.017 no s’han rebut subvencions de la Institució de les Lletres Catalanes (Generalitat de 

Catalunya). 

La Fundació va rebre l’any 2.016 la donació de la totalitat de les participacions de la societat 

Editorial Alpha, S.L., que en varen valorar en 450.000,00 euros 

 

13- SITUACIÓ FISCAL  

La totalitat dels ingressos de la fundació han estat per activitats realitzades en compliment del 

seu objecte social, per la qual cosa, queden exempts de tributació. 

Respecte a les bases imposables negatives, el seu detall es el següent: 

 

CONCEPTE BASE TOTAL APLICAT PENDENT LIMIT 

B.I.N. 2.002 60.475,45  60.475,45  

B.I.N. 2.001 72.269,15  76.269,15  

Total 136.744,60  136.744,60  

 

La Fundació no ha comptabilitzat el crèdit impositiu que podrien suposar les bases anteriors, 

atenent al criteri de prudència. 

No existeix cap contingència de caràcter fiscal. 

 

14.- INGRESSOS I DESPESES  

1.- L’òrgan de govern no ha meritat cap despesa en el exercici actual 

2.- Explicació de determinades despeses. 
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2.1.- Ajuts concedits.- Son ajuts concedits i treballs de suports per promocionar la cultura, així 

com ajuts a entitats de caire cultural.  

2.2.- La partida 5del Compte de pèrdues i guanys, “Aprovisionaments” te un import de 

11.978,63 euros i correspon a treballs externs contractats per la Fundació. 

2.3.- El desglossament de la partida 7 “Personal”, es el següent: 

    Indemnitzacions   1.500,00 
    Total     1.500,00 

La Fundació no ha tingut personal contractat laboralment en l’exercici 2.017. La indemnització 

correspon a una relació laboral anterior i es tracta de una diferència respecte a la indemnització 

original 

No existeix cap compromís futur per plans de pensions o similars 

2.4.- L’apartat de “Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats” (dins l’apartat 8 del compte de pèrdues i guanys) es cero.  

3.- Els ingressos provenen fonamentalment del rendiment del capital mobiliari de la Fundació. 

Tots els ingressos ha estat aplicats a les finalitats fundacionals. 

4.- La partida “Altres resultats”, que figura amb un import de -39.902,43 euros, es correspon a 

petits ingressos i a una despesa excepcional de 40.004,69, derivada del contracte de venda de 

participacions de Editorial Alpha, de 2.016 

5.1- No han existit ingressos procedents de promocions, col·laboracions, etc. 

5.2.- No s’han realitzat operacions amb empreses o entitats del grup. 

5.3.- No s’han fet transaccions en moneda estrangera.  

 

15.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

No s’ha comptabilitzat cap provisió en el exercici actual, ni existeix cap passiu per aquest 

concepte. 
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16.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 

FINALITATS ESTATUTÀRIES 

Tant els bens de la fundació estan destinats al fins propis del objecte social, ja que tota la 

activitat, ha estat derivada dels serveis que desenvolupen la finalitat social. 

Aplicació d’ingressos i rendes a finalitats fundacionals 

 

    
+Amortitza

cions i 
+Despeses 

de la  

Desp. 
excepcio

nals 

-
Ingresso

s no  
Resultat 

comptable 
EXER
CICI 

Resultat 
comptable Provisions activitat 

 computa
bles corregit 

2010 46.532,12 3.092,78 73.952,02  45.200,00 78.376,92 

2011 37.646,93 3.092,78 104.968,26  45.200,00 100.507,97 

2.012 -246.932,72 181.699,90 128.148,61    62.915,79 

2.013 -46.783,24 557,52 127.119,09   80.893,37 

2.014 -160.747,69 3.474,80 233.385,96   73.116,07 

2.015 -235.026,25 4.300,45 276.285,87   45.560,07 

2.016 -266.440,51 6.679,17 271.574,79   11.813,45 

2.017 -132.769,50 5.054,29 92.017,58 40.004,69  4.307,06 

 

  
Resultat 

comptable 
Despeses de 

la  
Inversions  

activitat 
Total 

recursos  Percentatge Percentatge 
EXERCIC

I corregit activitat realitzades activitat aplicat legal 

2010 78.376,92 73.952,02   73.952,02 94,35% 70,00% 

2011 100.507,97 104.968,26   104.968,26 104,44% 70,00% 

2012 62.915,79 128.148,61   128.148,61 203,68% 70,00% 

2.013 80.893,37 127.119,09  127.119,09 157,14% 70,00% 

2.014 73.116,07 233.385,96  233.385,96 319,20% 70,00% 

2.015 45.560,07 276.285,87  276.285,87 606,42% 70,00% 

2.016 11.813,45 271.574,79  271.574,79 2.298,86% 70,00% 

2.017 4.307,06 92.017,58  92.017,58 2.136,44% 70,00% 

 

 

17.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No hi ha cap fet posterior al tancament que pugui afectar significativament als comptes anuals 

de la Fundació, ni que impliqui canvis substancials de cara a futur. 

 

18.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES  

La Fundació, a final d’exercici, no té accions ni participacions en altres entitats que es puguin 

considerar com a vinculades. 
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Els membres de l’Òrgan de govern han rebut honoraris per import de 29.040 euros, en 

concepte del seus serveis professionals, corresponent 7.260 a Francesc Guardans Cambó i 

21.780 a Rafael Guardans Cambó. 

 

19.- ALTRA INFORMACIÓ 

 

1.-En el exercici actual la Fundació na ha tingut personal contractat laboralment. 

 

 Homes Dones Total 

Directius    

Tècnics    

Total    

 

2.- L’òrgan de govern es va modificar el 28 de setembre de 2.017, amb la següent composició: 

President: Francesc Guardans Cambó 

Vicepresident: Lluis Guardans Cambó 

Secretaria: Mª Dolors Giner Junquera 

Vocals: Ramón Guardans Cambó i Ignasi Guardans Cambó 

3.- En la mateixa data, es canvia el domicili social, que es trasllada a Via Laietana 32 entresol, 

despatx 21  

 

20.- INFORMACIÓ SOBRE ELS APLAÇAMENTS DE PAGAMENT 

EFECTUATS A PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. 

“DEURE DE INFORMACIÓ” DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL. 

 

 2.017 2.016 

 Dies Dies 

Període mitjà de pagament a 

proveïdors i creditors 
11,33 15,27 

 

 

 

 
 

 


