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MEMÒRIA EXERCICI 2017 
 

 
1. Activitat de l’entitat  
 
La Fundació Josep Pla, amb CIF G17337221, té com a objectius promoure, motivar i facilitar l’estudi i la lectura de l’obra 
literària de Josep Pla.  
Per tal de dur a terme aquests objectius l’entitat ofereix serveis de biblioteca, hemeroteca, fons documental, fons d’imatges i 
organitza exposicions, presentacions de llibre, cursos, conferències, rutes literàries, etc. 
 

Règim Jurídic 
 
Els membres que componen el patronat de la Fundació Josep Pla són els següents: 
 

Nom Institució representada Càrrec 
 

Pere Vila i Fulcarà Diputació de Girona  President 
 
 

Francesc Ten i Costa Generalitat de Catalunya Vice president 
Albert Gómez i Casas Ajuntament de Palafrugell Secretari 

 

Joan Badia i Homs   Vocal 
 

Maria Teresa Frigola i Borràs Consell C. B. Empordà Vocal 
 

Rosa Gil i Vila Fundació "la Caixa"  Vocal 
 

Frank Keerl i Pla   Vocal 
 

Pau Miserachs i Sala  Vocal 
 

Xavier Rocas i Gutierrez Ajuntament de Palafrugell Vocal 
 

Xavier Pla i Barbero   Vocal 
 

Frederic Suñer i Casadevall  Vocal 
 

Conxa Saurí i Ros  Vocal 
 

Josep Sabrià i Massó   Vocal 
 

Josep Valls i Grau    Vocal 
 

Jordi Xuclà i Costa  Vocal 
 

 
La moneda utilitzada per la Fundació en totes les seves operacions és l’euro. 
 
 
2.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
a) Imatge Fidel 
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables i s’han formulat d’acord amb les disposicions legals 
vigents en matèria comptable i amb l’aplicació dels principis de comptabilitat del Pla Comptable per a Entitats sense afany de 
lucre, amb l’objecte de mostrar en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del Patrimoni, de la Situació Financera i dels 
resultats de l’entitat. 
 
b) Principis comptables 
S’han aplicat els principis comptables establerts pel Pla Comptable per a Entitats sense afany de lucre. 
 
c) Comparació de la informació 
No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats comptables de l’exercici actual amb els de l’any anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ddgi.cat/
http://www.palafrugell.cat/
http://www.baixemporda.cat/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://www.palafrugell.cat/


 
3. Aplicació de resultats 
 

Bases de repartiment 2017 

Excedent de l'exercici 3.939,50 

Total base de repartiment = Total distribució 3.939,50 

Distribució a  

Fons dotacionals  

Romanent  

Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals 3.939,50 

Excedents negatius d'exercicis anteriors  

Total distribució = Total base de repartiment 3.939,50 

 
 
4. Normes de registre i valoració 
 
a) Immobilitzat immaterial 

Capitalització 
Els diferents conceptes compresos en l’immobilitzat immaterial s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició. 
 
S’han activat en la Propietat Industrial, aquelles despeses ocasionades amb la finalitat d’adquirir la propietat o el dret d’ús de 
la mateixa, i s’ha inclòs la despesa de tramitació i inscripció en el corresponent registre. 
 
S’ha activat com a Aplicacions Informàtiques les despeses d’adquisició de les mateixes. 

Amortització 
Respecte a les Aplicacions Informàtiques adquirides s’ha aplicat el criteri d’amortitzar-les en un termini màxim de tres anys. 

Provisions 
No s’han dotat provisions. 
 
b) Béns integrants del patrimoni històric i cultural 
 
La Biblioteca està comptabilitzada segons la valoració feta el mes de desembre del 1990. Pendent de nou peritatge 
juntament amb el Fons d’Imatges, Manuscrits, Hemeroteca i Mediateca.  
L’exposició permanent està capitalitzada per l’import d’adquisició de la documentació exposada que no formava part del 
nostre fons documental i per tant es va haver d’adquirir, sense incloure-hi  el seu possible valor històric. Així com tampoc hi 
està inclòs el valor de l’immobilitzat material que la compon.  
L’exposició temporal El carrer Estret, la poètica de la banalitat, està capitalitzada per l’import d’adquisició de la documentació 
exposada que no formava part del nostre fons documental i per tant s’ha hagut d’adquirir. No forma part d’aquest compte el 
possible valor històric de la documentació, ni el valor de l’immobilitzat material que la compon. 
 
L’exposició temporal Gaudí i Verdaguer llegits per Josep Pla, està capitalitzada per l’import d’adquisició de la documentació 
exposada que no formava part del nostre fons documental i per tant s’ha hagut d’adquirir. No forma part d’aquest compte el 
possible valor històric de la documentació, ni el valor de l’immobilitzat material que la compon. 
 
L’exposició temporal El temps que fuig. Narcís Comadira - Josep Pla, està capitalitzada per l’import d’adquisició de la 
documentació exposada que no formava part del nostre fons documental i per tant s’ha hagut d’adquirir. No forma part 
d’aquest compte el possible valor històric de la documentació, ni el valor de l’immobilitzat material que la compon. 
 
L’exposició temporal Salvador Dalí – Josep Pla. Coincidències, està capitalitzada per l’import d’adquisició de la documentació 
exposada que no formava part del nostre fons documental i per tant s’ha hagut d’adquirir. No forma part d’aquest compte el 
possible valor històric de la documentació, ni el valor de l’immobilitzat material que la compon. 



 
 
L’exposició temporal Josep Pla. Cartes d’Itàlia. Amb il·lustracions de Tano Pisano, està capitalitzada per l’import d’adquisició 
de la documentació exposada que no formava part del nostre fons documental i per tant s’ha hagut d’adquirir. No forma part 
d’aquest compte el possible valor històric de la documentació, ni el valor de l’immobilitzat material que la compon. 
 
 
c) Immobilitzat material 

Capitalització 
Els elements de l’Immobilitzat Material adquirits mitjançant contracte de compra-venda, s’han capitalitzat pel seu preu 
d’adquisició, que inclourà totes les despeses addicionals generades fins a la seva posada en condicions de funcionament. 
 

Amortització 
Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que normalment tenen els béns de l’immobilitzat per: 
 

a) Ús i desgast. 
b) Obsolescència 

 
La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode sistemàtic que permeti distribuir el preu d’adquisició durant la 
vida útil estimada de l’immobilitzat. 
 

Provisions 
Es dotaran les provisions (en cas que sigui necessari) segons les normes de valoració vigents de l’immobilitzat. 
 
Comptabilització de costos d’ampliació, modernització i millores. 
 
Durant l’exercici actual s’han portat a terme despeses d’ampliació, renovació o millora de l’Immobilitzat Material, incorporant 
els corresponents imports com a major valor dels béns. La valoració assignada és la corresponent al preu d’adquisició. 
 
 
d) Subvencions, donacions i llegats 
 
Les subvencions de capital no reintegrables es valoren en el passiu del balanç de situació per l’import original rebut, una 
vegada deduïts els imports reconeguts com ingressos en l’exercici en què es van rebre. 
 
El reconeixement i registre en els comptes de pèrdues i guanys dels ingressos per les subvencions de capital rebudes 
s’efectua seguint el mètode lineal, durant un període de temps equivalent a la vida útil dels elements de l’immobilitzat material 
finançats per aquestes subvencions. 
 
 
e) Altres provisions del grup  
 
Es dotaran les provisions necessàries per complir el que disposa el Pla Comptable per a Entitats sense afany de lucre. 
 
 
f) Deutes 
 
Els deutes contrets per la Fundació figuren al Balanç pel seu valor de reembors. 
 
 
 
 
 
 
 



 
g) Ingressos i despeses 

Vendes i ingressos 
Les vendes d’entrades s’han comptabilitzat incloent-hi l’import de l’IVA de les mateixes donat que la Fundació està exempta 
de la liquidació d’aquest impost. 
 
Per a la comptabilització dels ingressos per prestacions de serveis s’han seguit els mateixos criteris que en la 
comptabilització de les vendes, sent aplicable tot el que s’ha exposat en el paràgraf anterior. 
Les vendes de llibres, dvd i materials de record s’han comptabilitzat separant l’import de l’IVA i fent la liquidació trimestral 
corresponent. 

Compres i despeses 
Les compres s’han comptabilitzat incloent-hi l’import de l’IVA de les mateixes, donat que la Fundació està exempta de la 
liquidació d’aquest impost. 
 
Els mateixos criteris comentats en el paràgraf anterior són els aplicats en la comptabilització de les altres despeses, en 
excepció de les compres de llibres, dvd i materials de record comprats per la botiga; els quals duem a terme la liquidació de 
l’IVA trimestralment. 
 
 
5. Immobilitzat material i intangible 

Immobilitzat Material 
Les partides de l’immobilitzat material presenten durant l’exercici econòmic els següents moviments: 
 

Compte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

Immobilitzat 
material 

    

     
Construccions 261.363,87 0,00 0,00 261.363,87 
Instal·lacions Tècni. 49.046,27 0,00 0,00 49.046,27 
Maquinària 14.271,27 0,00 0,00 14.271,27 
Altres Instal·lacions 87.876,42 0,00 0,00 87.876,42 
Mobiliari 43.748,50 832,11  0,00 44.580,61 
E.P.I. 9.542,63 933,74 -703,43 9.772,94 
Altre Immob. Mater. 8.597,20 0,00 0,00 8.597,20 
TOTAL 474.446,16 1.765,85 -703,43 475.508,58 

Amortitzacions     

 
A.A. Construccions 

 
-98.057,33 

 
-5.227,28 

 
0,00 

 
-103.284.61 

A.A. Instal. Tècni. -36.132,30 -2.076,56 0,00 -38.208,86 

A.A. Maquinària -14.271,57 0,00 0,00 -14.271,57 

A.A. Alt. Instal.lac. -84.688,18  -1.327,18 0,00 -86.015,36 

A.A. Mobiliari -41.392,34 -682,48 0,00 -42.074,82 
A.A. E.P.I. -7.239,58 -1.363,86 703,43 -7.900,01 

A.A. Alt.Immob.Mat. -8.623,36 -100,16 0,00 -8.523,20 

TOTAL -290.404,66 -10.577,20 703,43 -300.278,43 

     

VALOR NET 184.041,50 -8.811,35 0,00 175.230,15 
 
 



 
 
El mètode d’amortització que s’ha aplicat és el lineal, i els coeficients aplicats a les amortitzacions pels diferents grups han 
estat els següents: 
 

Compte % Amortització 

Construccions 2 
Instal·lacions Tècni. 8 
Maquinària 12 
Altres Instal·lacions 12 
Mobiliari 10 
E.P.I. 30 
Altre Immobilitzat Material 25 
 
 
Quadre d’elements totalment amortitzats 
 

  Import 

Maquinària 14.271,27 
Instal·lacions tècniques 23.089,16 
Altres instal·lacions   78.816,96 
Mobiliari 39.672,14 
E.P.I. 4.993,03 
Altre Immobilitzat Material   8.486,20 
TOTAL 169.328,46 
 

Immobilitzat intangible 
La composició d’aquest epígraf i el moviment durant l’exercici 2017 dels diversos comptes que el componen són els 
següents: 
 

Compte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

Immobilitzat 
immaterial 
Propietat Industrial 
Aplicacions Inform. 

 
 

606,28 
6.359,83 

 
 

0,00 
99,20 

 
 

0,00 
-622,60 

 
 

606,28 
5.836,43 

TOTAL 6.966,11 99,20 -622,60 6.442,71 

Amortitzacions   

A.A.Propietat Indus. 
A.A. Aplic. Informàt. 

 
-471,11 

-5.560,84 

 
-28,46 

-447,16 

 
0,00 

567,83 

 
-499,57 

-5.440,17 

TOTAL -6.031,95 -475,62 567,83 -5.939,74 
     
VALOR NET 934,16 -376,42 -54,77 502,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El mètode d’amortització que s’ha aplicat és el lineal, i els coeficients aplicats a les amortitzacions pels diferents grups han 
estat els següents: 
 

Compte 
 

% Amortització 

Propietat Industrial 20 
Aplicacions Informàtiques 33 
 
Quadre d’elements totalment amortitzats 
 

Compte Import 

Propietat industrial 464,00 
Aplicacions informàtiques 4.464,84 
TOTAL 4.928,84 
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
La Fundació Josep Pla no té inversions immobiliàries. 
 
 
7. Béns del patrimoni cultural 

La composició d’aquest epígraf i el moviment durant l’exercici 2017 dels diversos comptes que el componen són els 
següents: 
 

 
Compte 

 
Saldo inicial 

 
Augments 

 
Disminucions Saldo final 

Biblioteca 42.070,85 0,00 0,00 42.070,85 
Exposició Permanent 2.338,73 0,00 0,00 2.338,73 
Exposició temporal ECE 4.395,78 0,00 0,00 4.395,78 
Exposició temporal G.–V. 4.545,80 0,00 0,00 4.545,80 
Exposició temporal ETQF 2.300,64 0,00 0,00 2.300,64 
Exp temporal Coincidències 848,01 0,00 0,00 848,01 
Exp temporal Cartes d’Itàlia 1.714,25 0,00 0,00 1.714,25 
TOTAL 58.214,06 0,00 0,00 58.214,06 
 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
L’entitat no disposa de cap arrendament. 
 
 
9. Actius financers 
 
Entitats del grup 
L’Entitat no actua amb entitats del grup o associades. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Usuaris i altres deutors 
La composició d’aquest epígraf i el moviment durant l’exercici 2017 dels diversos comptes que el componen són els 
següents: 
   

                 
Classes 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini Total 
Instru
ments 

de 
patrim

oni 

Valors representatius de 
deute 

Crèdit
s, 

deriva
ts i 

altres 

Instrumen
ts de 

patrimoni 

Valors 
representa

tius de 
deute 

Crèdits, derivats i altres  

 Ex n Ex n-1  Ex 
n 

Ex 
n-
1 

Ex 
n 

Ex 
n-
1 

2017 2016 2017 2016 

Actius financers 
a cost amortitzat  
 

            

Actius financers 
mantinguts per 
a negociar 

            

Actius financers 
a cost 

        100.331,26 79.396,41 100.331,26 79.396,41 
Total         100.331,26 79.396,41 100.331,26 79.396,41 

 
Els actius financers anteriors a curt termini estan compostos per tresoreria: 100.100,51€ i altres deutors: 230,75€. 
 
 
 
El moviment de la partida d’altres deutors és el següent: 
 

Compte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

(441) D. efectes comercials cobrar 0,00 1.865,00 -1.865,00 0,00 
(446) Usuaris deutors 
(446.1) Deutors DdG 

246,00 
0,00 

5.080,82 
83,25 

-5.179,32 
0,00 

147,50 
83,25 

(4461.0) Deutors dubtós cobram. 0,00 190,00 -190,00 0,00 
(448) Acomptes d’usuaris  0,00 -2.432,65 2.432,65 0,00 
TOTAL 246,00 4.786,42 -4.801,67 230,75 
 
 
 
10. Passius financers 
 
La totalitat dels passius financers corresponen als creditors a curt termini de l’activitat ordinària de la Fundació. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    Classes 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Deutes amb entitats 
de crèdit 

Derivats 
Altres 

Deutes 
amb 

entitat
s de 

crèdit 

Crèdits , Derivats 
Altres 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex 
n 

E
x 2017 2016 2017 2016 

Passius financers a cost amortitzat           

Passius financers mantinguts per a 
negociar 

      11.002,90 1.674,24 11.002,90 1.674,24 

Total       11.002,90 1.674,24 11.002,90 1.674,24 



 
 
 
 
11. Fons propis 
 
La composició d’aquest epígraf i el moviment durant l’exercici 2017 dels diversos comptes que el componen són els 
següents: 
 

 
Compte 

Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

     
(101.0) Fons social 74.719,93 0,00 0,00 74.719,93 
(101.1) Fons social – traspassat 85.609,64 0,00 0,00 85.609,64 
(120) Beneficis anys anteriors 35.648,48 0,00 -10.670,30 24.978,18 
(129) Excedent exercici -10.670,30 3.939,50 10.670,30 3.939,50 
TOTAL 185.307,75 3.939,50 0,00 189.247,25 
 
 
 
12. Subvencions, donacions i llegats 

Subvencions de capital 
Aquest epígraf del balanç de situació fa referència a les subvencions de capital rebudes. El seu moviment durant l’exercici 
2017 ha estat el següent: 
 
Data Entitat Subv. Saldo Inicial 

01.01.17 
Augments Aplicació 2017 Saldo Final 

1994 Generalitat Catalunya 180.303,63 69.296,48 0,00 -2.467,29 66.829,19 
98,99,00 “la Caixa” 242.678,88 69.156,62 0,00 -2.163,84 66.992,78 
2001 “la Caixa” 11.679,98 936,46 0,00 -27,45 909,01 
2002 “la Caixa” 11.971,17 2.146,90 0,00 -60,07 2.086,83 
2003 “la Caixa” 5.716,31 1.805,96 0,00 -49,31 1.756,65 
2004 “la Caixa” 3.088,36 208,53 0,00 -5,55 202,98 
2005 “la Caixa” 7.977,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL  463.416,06 143.550,95 0,00 -4.773,51 138.777,44 
 

Subvencions a l’explotació 
La Fundació ha rebut durant l’exercici econòmic 2017 les següents subvencions a l’explotació: 
 

Entitat Concepte Import 

Ajuntament de Palafrugell Despeses de funcionament 65.900,00 
Diputació de Girona Promoció de la lectura i els estudis del patrimoni 

literari de Josep Pla, funcionament 
50.000,00 

Generalitat de Catalunya - ILC Difusió del patrimoni literari de Josep Pla 29.500,00 
Generalitat de Catalunya –Dept. cultura Foment ús llengua catalana 1.300,00 
Generalitat de Catalunya – Arxius Digitalització Fons Documental 10.000,00 
Consell Comarcal Baix Empordà  Despeses de funcionament 500,00 
TOTAL 157.200,00 

 

 
 
 



 
 
 

Donacions per a les activitats 
La Fundació ha rebut durant l’exercici econòmic 2017 les següents donacions per a les activitats: 
 

Entitat Concepte Import 

“la Caixa” Accions de divulgació de l’obra de l’escriptor Josep Pla 25.000,00 
Institut Ramon Muntaner Exposició “Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla 

sobre la Gran Guerra” 
1.375,00 

TOTAL 26.375,00 
Cal destacar, que hem fet constar en el compte (485) l’avançament de l’aportació de “la Caixa” per a l’exercici 2018, dins 
l’epígraf V del passiu. 
 
 
13. Situació fiscal 
 
Havent exercit l’opció per el Règim fiscal especial del Títol II de la Llei 49/2002, la Fundació es troba exempta de l’impost 
sobre societats. 
 
 
14. Ingressos i despeses 
 
Despeses de l’òrgan de govern 
No s’ha satisfet cap import en concepte de sous, dietes i remuneracions de qualsevol tipus en els membres de l’òrgan de 
govern durant l’exercici. 
 
Ajuts concedits i altres despeses 
No s’ha concedit cap ajut. 
 
Aprovisionaments 
Aquesta partida està formada per: 
 
 Compte Concepte Import 
(607) Treballs realitzats per altres empreses Allotjament web fundaciojoseppla.cat 119,79 
(607) Treballs realitzats per altres empreses Traduccions de textos Ruta Josep Pla 656,80 
(607) Treballs realitzats per altres empreses Programació nova web 968,00 
(607) Treballs realitzats per altres empreses Comissariat itinerància exposició  a Centelles 249,86 
(607) Treballs realitzats per altres empreses Digitalització fons documental 9.999,44 
TOTAL 11.993,89 
 
Despeses de personal 
Aquesta partida està formada per: 
 
Despeses de personal Import 
Sous 113.601,55 
Seguretat social 18.199,80 
TOTAL 131.801,35 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Partida 8.c del Compte de Resultats 
 
Compte Concepte Import 
(655) Pèrdues de crèdits incobrables Devolució quotes socis 190,00 
 
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 
No s’ha ingressat cap import per aquests conceptes.  
 
 
Altres resultats 
 
Compte Concepte Import 
(778) Ingressos extraordinaris Diferència TC i diferència efectiu-caixa 0,41 
TOTAL  0,41 
 
 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
La totalitat dels béns i drets que formen part del fons social es troben vinculats directament al compliment dels fins propis de 
la Fundació. 
 
Pel que respecte al destí de rendes i ingressos al que es refereix la llei 30/1994 de 24 de novembre, els moviments produïts 
han estat els següents: 
 
Exercici Ingressos 

computables 
(1) 

Despeses 
necessàries 
computables 

(2) 

Diferència 
 
 

(3)=(1)-(2) 

Import destinat a fins propis 
Total  
(4) 

Destinat a l’exercici 

Import % 2014 2015 2016 2017 2018 
2014 189.353,17 182.358,34 6.994,83 6.994,83 100 5.246,12 1.748,71 --- --- --- 
2015 182.367,16 181.064,70 1.302,46 1.302,46 100 --- 976,85 325,61 --- --- 
2016 190.706,86 201.377,16 -10.670,30 ---  --- --- --- --- --- 
2017 207.099,02 203.159,52 3.939,50  100 --- --- ---   
  
1. Recull la totalitat d’ingressos de l’exercici després d’impostos. 
2. Recull les despeses d’explotació i les despeses financeres necessàries per realitzar els objectius fundacionals. 
 
 
16. Operacions amb parts vinculades 
 
La Fundació no té operacions amb parts vinculades. 
 
 
 
17. Altra informació 
 

Nombre de persones ocupades 
 
Nombre Sexe Categoria 
1 Dona Directora 
1 Dona Cap d’administració 
2 Dona Auxiliars administratives 
 
 



 
 
 
 
Canvis en l’òrgan de govern 
 
Durant l’exercici 2017 no s’han produït canvis en l’òrgan de govern. 
 
Ingressos 
 
La totalitat dels ingressos s’han obtingut de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
Fets posteriors 
 
Amb posterioritat a la data de tancament de l’exercici, no s’han produït fets rellevants a comentar. 
 
 
 
18. Informació segmentada 
 
 

Ingressos ordinaris 
 
Compte Import 
Vendes/ingressos 14.921,69 
Altres ingressos 2.055,00 
TOTAL 16.976,69 
 
Despeses ordinàries 
 
Compte Import 
Reparacions i conservació 8.393,43 
Serveis Professionals independents 9.018,36 
Transports 77,83 
Assegurances 3.293,38 
Serveis bancaris i similars 467,74 
Publicitat i RRPP 6.200,77 
Subministraments 6.801,36 
Servei de guiatges 1.255,19 
Altres serveis 12.368,58 
TOTAL 47.876,64 
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