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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable : 2020 Complet Partit

Balanç simplificat

Exercici 2020

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT

20, (280), (290) I. Immobilizat intangible

21, (281), (2910), (2911), 
(2912), (2913), (2914), (2915), 

(2916), (2917), (2918)

II. Inmobilitzat material

22, (282), (292) III. Inversions inmobiliàries

23, (29190), (29191), (29192), 
(29193), (29194)

IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414, 
2423, 2424, (2493), (2494), 

(2933), (2934), (2943), (2944), 
(2953), (2954)

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg  
termini

2405, 2415, 2425, 250, 251, 
252, 253, 254, 2550, 258, 
(259), 26 (2495), (2935), 

(2945), (2955), (296), (297), 
(298), 474

VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
(39), 407

I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres  
comptes a cobrar

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts  
vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4700, 4707, 4708, 4709,  471, 
472, 473

6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les  
Administracions Públiques

558 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 

5353, 5354, (5393), (5394), 
5523, 5524, (5933), (5934), 

(5943), (5944), (5953), (5954)

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt  
termini

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 
5355, 540, 541, 542, 543, 544, 

545, 546, 547, 548, (549) 
(5395), (5935),  551, 5525, 

554, 5590, 565, 566, (5945), 
(5955), (596), (597), (598)

IV. Inversions financeres a curt termini

480, 567 V. Periodificacions a curt termini

570, 572, 574, 576 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

243.158,08 243.249,54

5 329,49 833,32

5 184.614,53 184.202,16

7 58.214,06 58.214,06

118.206,86 110.157,74

28.615,11 29.880,35

9 125,00 1.148,70

28.490,11 28.731,65

9 89.591,75 80.277,39

361.364,94 353.407,28
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable : 2020 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET

A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de  
desemborsar

102 II. Fons especials

120, 121 III. Excedents d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats  
estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i  
altres ajustaments

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT

14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 180, 185, 189

2. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg  
termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 
525, 528, 551, 554, 5525, 555, 

5565, 5566, 560,  561, 569

2. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 
5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 

5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt  
termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les  
Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

345.884,35 341.804,99

217.627,74 208.374,77

160.329,57 160.329,57

11 160.329,57 160.329,57

11 48.045,20 42.574,28

3, 11 9.252,97 5.470,92

12 128.256,61 133.430,22

12 63.227,32 66.094,61

12 65.029,29 67.335,61

0,00 0,00

0,00 0,00

15.480,59 11.602,29

5.212,54 1.804,56

5.212,54 1.804,56

10.268,05 9.797,73

10 1.419,95 817,37

8.848,10 8.980,36

361.364,94 353.407,28
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable : 2020 Complet Partit

Compte de Resultats simplificat

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE 

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724, 727, 728, (658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de  
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs  
de fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

(600), (601), (602), 606, (607), 
608, 609, 61*, (6931), (6932), 

(6933), 7931, 7932, 7933

5. Aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

195.613,96 190.557,67

18 12.758,96 19.271,67

18 1.730,00 1.745,00

12 181.125,00 169.541,00

0,00 0,00

14 -9.399,56 -12.510,66

4.312,26 16.959,51

4.312,26 16.959,51

14 -133.362,64 -135.271,87

-42.707,81 -49.930,08

18 -42.468,21 -49.766,28

-1.602,53

18 -8.905,66 -4.054,05

18 -7.915,84 -10.325,02

18 -539,33 -873,72

18 -2.379,86 -2.188,91

18 -436,36 -249,54

18 -5.025,92 -11.595,18

18 -5.985,47 -6.975,70

18 -9.677,24 -13.504,16

-159,60 -163,80

14 -80,00

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable : 2020 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE 

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

(68) 9. Amortització de l'immobilizat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al  
resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de  
l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 
792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, 
772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIO  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762, 769 14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers

(696), (697), (698), (699), 796, 
797, 798, 799

a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

5 -9.712,22 -9.535,80

12 5.173,61 5.173,61

-254,62 -125,79

-254,62 -125,79

-410,65 154,33

9.252,33 5.470,92

0,64

0,00 0,00

0,64 0,00

9.252,97 5.470,92

9.252,97 5.470,92

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable : 2020 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Fons

Total
Pendents de 
desemborsar

Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions per 
a compensar 

pèrdues

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2                               

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors                

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors                

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació  
de deutes)   

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1                               

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1                

II. Ajustaments per errors N-1                

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació  
de deutes)  

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

E. SALDO FINAL DE L'ANY N                               

160.329,57 28.917,68 13.656,60 138.603,83 341.507,68

0,00

0,00

160.329,57 0,00 28.917,68 0,00 13.656,60 0,00 138.603,83 341.507,68

5.470,92 5.470,92

-5.173,61 -5.173,61

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

0,00

0,00

0,00

0,00

13.656,60 -13.656,60 0,00

160.329,57 0,00 42.574,28 0,00 5.470,92 0,00 133.430,22 341.804,99

0,00

0,00

160.329,57 0,00 42.574,28 0,00 5.470,92 0,00 133.430,22 341.804,99

9.252,97 9.252,97

-5.173,61 -5.173,61

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

0,00

0,00

0,00

0,00

5.470,92 -5.470,92 0,00

160.329,57 0,00 48.045,20 0,00 9.252,97 0,00 128.256,61 345.884,35



 

MEMÒRIA EXERCICI 2020 
 

 
 
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: 
 
President Miquel Noguer i Planas Diputació de Girona 
Vicepresidenta Carme Renedo i Puig Generalitat de Catalunya 
Secretari - tresorer Albert Gómez i Casas Ajuntament de Palafrugell 
Vocal Joan Badia i Homs  
Vocal Enric Marquès i Serra Consell C. Baix Empordà 
Vocal Josep Ollé i Pous  Fundació “la Caixa” 
Vocal Jordi Keerl i Luis  
Vocal Antoni Martí i Monterde 

(des de maig 2020 ) 
 

Vocal Francesc Montero i Aulet 
(des de maig 2020) 

 

Vocal Xavier Pla i Barbero Càtedra Josep Pla 
Vocal Emili Rosales i Castellà Grup 62  
Vocal Josep Sabrià i Massó  
Vocal Josep Piferrer i Puig Ajuntament de Palafrugell 
Vocal Josep Valls i Grau  
Vocal Jordi Xuclà i Costa  
 
 
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. 
 
 



 
3. Aplicació de resultats 
 

Bases de repartiment 2020 

Excedent de l'exercici 9.252,97 

Total base de repartiment = Total distribució 9.252,97 

Distribució a  

Fons dotacionals  

Romanent  

Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals 9.252,97 

Excedents negatius d'exercicis anteriors  

Total distribució = Total base de repartiment 9.252,97 

 
 
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 276.075,66 6.950,54 0,00 283.026,20 
Instal·lacions Tècni. 48.012,64 0,00 0,00 48.012,64 
Maquinària 14.271,27 0,00 0,00 14.271,27 
Altres Instal·lacions 80.878,89 2.461,44 -152,70 83.187,63 
Mobiliari 42.774,04 0,00 0,00 42.774,04 
E.P.I. 10.674,76 229,65 -89,90 10.814,51 
Altre Immob. Mater. 8.597,20 177,45 0,00 8.774,65 
TOTAL 481.284,46 9.819,08 -242,60 490.860,94 

Amortitzacions     

 
A.A. Construccions 

 
-113.985,70 

 
-5.527,30 

 
0,00 

 
-119.513,00  

A.A. Instal. Tècni. -32.667,76 -1.993,87 0,00 -34.661,63 

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

A.A. Alt. Instal.lac. -78.472,08  -556,35 77,11 -78.951,32 

A.A. Mobiliari -39.924,33 -501,32 0,00 -40.425,65 
A.A. E.P.I. -9.182,16 -691,37 69,67 -9.803,86 

A.A. Alt.Immob.Mat. -8.578,70 -40,68 0,00 -8.619,38 

TOTAL -297.082,30 -9.310,89 146,78 -306.246,41 

VALOR NET 184.202,16 508,19 -95,82 184.614,53 
 
 
 
 



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 Tècniques 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   77.856,89 
Mobiliari 37.798,74 
E.P.I. 8.715,55 
Altre Immobilitzat Material   8.597,20 
TOTAL 170.328,81 
 
 

Immobilitzat intangible 
La composició d’aquest epígraf i el moviment durant l’exercici 2020 dels diversos comptes que el componen són els 
següents: 
 

Compte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

Immobilitzat 
immaterial 
Propietat Industrial 
Aplicacions Inform. 

 
 

816,82 
1.695,19 

 
 

0,00 
131,89 

 
 

-674,54 
-496,10 

 
 

142,28 
1.330,98 

TOTAL 2.512,01 131,89 -1.170,64 1.473,26 

Amortitzacions   

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

 
-578,93 

-1.099,76 

 
-28,46 

-372,87 

 
486,80 
449,45 

 
-120,59 

-1.023,18 

TOTAL -1.678,69 -401,33 936,25 -1.143,77 

     
VALOR NET 833,32 -269,44 -234,39 329,49 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

Aplicacions informàtiques 117,35 
TOTAL 117,35 
 
 
 
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 2020 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 2020 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 

2020 2019 2020 2019 

Actius financers 
a cost amortitzat  
 

            

Actius financers 
mantinguts per 
a negociar 

            

Actius financers 
a cost 

        89.716,75 81.426,09 89.716,75 81.426,09 

Total         89.716,75 81.426,09 89.716,75 81.426,09 

 
Els actius financers anteriors a curt termini estan compostos per tresoreria: 89.591,75€ i altres deutors: 125,00€. 
 
 
 
El moviment de la partida d’altres deutors és el següent: 
 

Compte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

(440.3) Deutors  1.075,00 21.630,00 -22.705,00 0,00 
(446) Usuaris deutors 83,70 10.070,52 -10.019,22 135,00 
(448) Acomptes d’usuaris  -10,00 -331,20 331,20 -10,00 
TOTAL 1.148,70 31.369,32 -32.393,02 125,00 
 
 
 
 
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 

2020 2019 2020 2019 

Passius financers a cost amortitzat           

Passius financers mantinguts per a 
negociar 

      1.419,95 817,37 1.419,95 817,37 

Total       1.419,95 817,37 1.419,95 817,37 



11. Fons propis 
 
La composició d’aquest epígraf i el moviment durant l’exercici 2020 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 42.574,28 5.470,92 0,00 48.045,20 
(129) Excedent exercici 5.470,92 9.252,97 -5.470,92 9.252,97 
TOTAL 208.374,77 14.723,89 -5.470,92 217.627,74 
 
 
 
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 
2020 ha estat el següent: 
 
Data Entitat. Subv. Saldo Inicial 

01.01.2020 
Augments Aplicació 2020 Saldo Final 

1994 Generalitat Catalunya 180.303,63 61.894,61 0,00 -2.467,29 59.427,32 
98,99,00 “la Caixa”   242.678,88 62.665,10 0,00 -2.163,84 60.501,26 
2001 “la Caixa” 11.679,98 853,91 0,00 -27,55 826,36 
2002 “la Caixa” 11.971,17 1.966,69 0,00 -60,07 1.906,62 
2003 “la Caixa” 5.716,31 1.658,03 0,00 -49,31 1.608,72 
2004 “la Caixa” 3.088,36 191,88 0,00 -5,55 186,33 
2005 “la Caixa” 7.977,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 Ajuntament de Palafrugell 5.000,00 4.200,00 0,00 -400,00 3.800,00 
TOTAL  468.416,06 133.430,32 0,00 -5.173,61 128.256,61 

 

Subvencions a l’explotació 
La Fundació ha rebut durant l’exercici econòmic 2020 les següents subvencions a l’explotació: 
 

Entitat Concepte Import 

Ajuntament de Palafrugell Despeses de funcionament 65.900,00 
Ajuntament de Palafrugell Addenda Aula de Lletres 1.100,00 
Diputació de Girona Promoció de la lectura i els estudis del patrimoni literari de Josep 

Pla, funcionament 
50.000,00 

Diputació de Girona Programa pedagògic INDIKA virtual 1.800,00 
Generalitat de Catalunya - ILC Difusió del patrimoni literari de Josep Pla 35.000,00 
Generalitat de Catalunya  ILC – COVID 1a Despeses estructurals d'entitats afectades ple cessament de 

l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la 
COVID19 

5.000,00 

Generalitat de Catalunya  ILC – COVID 2a Per compensar les pèrdues per cancel·lació d'activitats culturals 
amb motiu de la COVID19 

1.825,00 

Consell Comarcal Baix Empordà  Despeses de funcionament 500,00 
TOTAL 161.125,00 

 



 

 

Donacions per a les activitats 
La Fundació ha rebut durant l’exercici econòmic 2020 les següents donacions per a les activitats: 
 

Entitat Concepte Import 

“la Caixa” Accions de divulgació de l’obra de l’escriptor Josep Pla 20.000,00 
TOTAL 20.000,00 
 
 
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 

Instal·lació i configuració de mètode de restricció de contingut i login web 423,50 
Fargas-Garau disseny i coordinació exposició temporal 2.111,45 
Muntatge exposició temporal 344,24 
Creació, edició i muntage de vídeos (visita i tallers virtuals) 2.504,70 
Dominis i hosting 459,80 
Serveis de recepció i atenció al públic 3.555,87 

TOTAL 9.399,56 
 
 
Despeses de personal 
Aquesta partida està formada per: 
 
Despeses de personal Import 
Sous 114.957,43 
Seguretat social 18.405,21 
TOTAL 133.362,64 
 
 
 
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 
No s’ha ingressat cap import per aquests conceptes.  
 
 
 
 
 



 
 
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 % 2017 2018 2019 2020 2021 

2017 207.099,02 203.159,52 3.939,50 3.939,50 100 2.757,65 1.181,85 --- --- --- 
2018 226.082,85 212.426,25 13.656,60 13.656,60 100 --- 9.559,62 4.096,98 --- --- 
2019 212.845,12 207.374,20 5.470,92 5.470,92 100 --- --- 4.103,19 1.367,73 --- 
2020 205.100,47 195.847,50 9.252,97 9.252,97 100 --- --- --- 6.939,72 2.313,25 

  
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 
1 Dona Auxiliar administrativa 
 
Canvis en l’òrgan de govern 
Els canvis produïts en l’òrgan de govern durant l’exercici 2020 queden detallats al punt 1 d’aquesta memòria. 
 
 
Ingressos 
La totalitat dels ingressos s’han obtingut de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
 
Efectes derivats de la Covid-19 per l’entitat 
 
Com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del virus de la Covid-19, des d’un primer moment els membres del 
Patronat de la Fundació han  realitzat una avaluació continuada dels possibles efectes derivats de la mateixa sobre l’entitat, 
valorant la millor informació possible en cada moment, i adoptant en tot moment les mesures considerades necessàries per 
minimitzar-ne els impactes, tant de tipus financer com no financer, que es poguessin produir. 
 
Des d’un primer moment s’han implantat totes aquelles mesures de control sanitari recomanades per les autoritats 
competents, en especial les destinades a garantir la màxima protecció per a les treballadores i els usuaris de la Fundació. 
No s’han adoptat mesures de regulació de plantilla, ni està previst realitzar-ne. 
 
En relació al desenvolupament de les activitats, l’afectació directa de la pandèmia va suposar el tancament de les 
instal·lacions des del 13 de març al i fins al 25 de maig de 2020. A partir del mes de juny i fins la data de formulació dels 



presents comptes anuals, les instal·lacions s’han mantingut obertes al públic amb reducció de l’aforament segons marcaven 
les autoritats, si bé algunes de les activitats presencials inicialment previstes van haver de ser objecte de reprogramació o 
cancel·lació. Per altra banda, s’han potenciat les accions en línia dutes a terme a través del propi web i les xarxes socials.  
 
Si bé els ingressos per activitats s’han vist lleugerament reduïts respecte a l’exercici anterior, l’augment en les subvencions i 
aportacions rebudes han permès a l’entitat un desenvolupament  normal de les seves activitats, sense afectacions a nivell 
financer. En aquest sentit, s’estima que es seguirà disposant de recursos financers suficients en relació a les necessitats 
financeres de la Fundació. 
 
Per tot el comentat, s’estima, a data de formulació dels presents comptes anuals, que no existeixen incerteses o riscos que 
puguin afectar el principi d’empresa en funcionament, per la qual cosa els comptes anuals de la Fundació s’han formulat en 
aplicació estricta d’aquest principi. 
 
 
 
18. Informació segmentada 
 
 

Ingressos ordinaris 
 

Compte Import 
Vendes/ingressos 12.758,96 
Altres ingressos 1.730,00 
TOTAL 14.488,96 
 
Despeses ordinàries 
 

Compte Import 
Reparacions i conservació 8.905,66 
Serveis Professionals independents 7.915,84 
Transports 539,33 
Assegurances 2.379,86 
Serveis bancaris i similars 436,36 
Publicitat i RRPP 5.025,92 
Subministraments 5.985,47 
Servei de guiatges 914,71 
Altres serveis 8.762,53 
TOTAL 40.865,68 
 
 


