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Balanços simplificats a 31 de desembre de 2020 i 2019. 
 
Comptes de resultats simplificats dels exercicis acabats el 31 de desembre de 
2020 i 2019. 
 
Estat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis acabats el 31 de 
desembre de 2020 i 2019. 
 
Memòria simplificada de l’exercici 2020. 
 
Aprovació de comptes anuals de l’exercici 2020. 



A) ACTIU NO CORRENT 1.847.753,99 1.995.191,93 A) PATRIMONI NET 2.703.509,30 2.772.356,26

A-1) Fons propis 10 2.703.509,30 2.772.356,26

I. Immobilitzat material 5 930.640,47 970.326,72   Ι. Fons dotacional 2.615.641,61 2.615.641,61

    1. Fons dotacional 2.615.641,61 2.615.641,61

II. Inversions immobiliàries 6 815.987,42 831.038,27  ΙΙ. Excedents d'exercicis anteriors 156.714,65 128.821,67

III. Inversions financeres a llarg termini 8 101.126,10 193.826,94 III.Excedent de l'exercici 3 -68.846,96 27.892,98

B) ACTIU CORRENT 861.396,44 813.513,67 B) PASSIU CORRENT 5.641,13 36.349,34

I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 

altres comptes a cobrar 5.934,87 6.908,54 I. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 5.641,13 36.349,34

     1. Altres deutors 8 5.934,87 6.908,54      1. Creditors varis 9 1.172,48 186,72

     2. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les 

Administracions Públiques 11 -                  -                  

     2. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 

Administracions Públiques 11 4.468,65 36.162,62

II. Inversions financeres a curt termini 8 799.344,00 683.783,00

III. Efectiu i altres actius liquids equivalents 56.117,57 122.822,13

TOTAL ACTIU (A+B) 2.709.150,43 2.808.705,60 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B) 2.709.150,43 2.808.705,60

2019 20192020

CATALUNYA LITERÀRIA, FUNDACIÓ PRIVADA

Balanços simplificats a 31 de desembre de 2020 i 2019
(Euros)

ACTIU 

Notes de 

la 

memòria

Notes de 

la 

memòria

 NIF: G-43.625.367

PATRIMONI NET I PASSIU2020



(Deure) Haver
Notes de la 

memòria
2020 2019

1. Ajuts concedits i altres despeses 12.a -66.667,00 -                  

    a) Ajuts concedits -66.667,00 -                  

2. Altres ingressos de les activitats 86.617,32 86.797,95

    a) Ingressos per arrendaments 7.a 86.617,32 86.797,95

3. Despeses de personal 12.b -28.031,86 -28.031,86

4. Altres despeses d'explotació -59.377,58 -84.002,49

    a) Serveis exteriors -45.970,31 -34.079,24

        a.1) Arrendaments 7.a -354,00 -354,00

        a.2) Reparacions i conservació -12.652,93 -8.741,63

        a.3) Serveis professionals independents -16.460,54 -8.170,32

        a.4) Primes d'assegurances -983,70 -1.055,94

        a.5) Serveis bancaris -4.688,11 -4.509,52

        a.6) Subministraments -5.810,43 -5.622,07

        a.7) Altres serveis -5.020,60 -5.625,76

    b) Tributs -13.407,27 -49.923,25

5. Amortització de l'immobilitzat 5 i 6 -54.737,10 -53.872,31

6. Altres resultats -                  -                  

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6) -122.196,22 -79.108,71

7. Ingressos financers 392,00 792,00

8. Variació de valor raonable en instruments financers 8.b 22.141,16 118.022,68

9. Diferències de canvi -261,90 -579,00

10. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 8.c 31.078,00 -11.233,99

    a) Resultats per alienacions i altres 31.078,00 -11.233,99

II ) RESULTAT FINANCER (7+8+9+10) 53.349,26 107.001,69

III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -68.846,96 27.892,98

11. Impostos sobre beneficis 11.b -                  -                  

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III+12) -68.846,96 27.892,98

 NIF: G-43.625.367

Compte de resultats simplificat corresponents als exercicis acabats el 31 de 

desembre de 2020 i 2019

(Euros)

CATALUNYA LITERÀRIA, FUNDACIÓ PRIVADA



2.615.641,61 202.625,05 -73.803,38 2.744.463,28

-                        -                     -                     -                          

-                        -                     -                     -                          

2.615.641,61 202.625,05 -73.803,38 2.744.463,28

-                        -                     27.892,98 27.892,98

II.Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net -                        -                     -                     -                          

-                        -                     -                     -                          

-                        -73.803,38 73.803,38 -                          

2.615.641,61 128.821,67 27.892,98 2.772.356,26

-                        -                     -                     -                          

-                        -                     -                     -                          

2.615.641,61 128.821,67 27.892,98 2.772.356,26

-                        -                     -68.846,96 -68.846,96

II.Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net -                        -                     -                     -                          

-                        -                     -                     -                          

-                        27.892,98 -27.892,98 -                          

2.615.641,61 156.714,65 -68.846,96 2.703.509,30E) SALDO, FINAL DE L' ANY 2020

IV. Altres variacions del patrimoni net

I.  Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors

II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020

I. Excedent de l'exercici

III. Operacions de patrimoni net

CATALUNYA LITERÀRIA, FUNDACIÓ PRIVADA

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31 de 

desembre de 2020

(Euros)

 NIF: G-43.625.367

TOTAL

Excedents 

d'exercicis 

anteriors

Excedent de 

l'exercici
Dotació fundacional

A) SALDO, FINAL DE L' ANY 2018

I.  Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors

II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019

I. Excedent de l'exercici

III. Operacions de patrimoni net

C) SALDO, FINAL DE L' ANY 2019

IV. Altres variacions del patrimoni net
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1.-  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

La fundació CATALUNYA LITERÀRIA, FUNDACIÓ PRIVADA (d'ara endavant, 

l'Entitat) es va constituir a Tarragona el 4 de desembre de 2000. Es troba inscrita 

en el Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya amb el número 1.497. 

 

L’Entitat es troba subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi 

Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre de “Régimen Fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los 

incentivos fiscales al Mecenazgo”. 

 

L’Entitat té com a finalitat fomentar la cultura en general, tenint sempre un caràcter 

preferent el foment de la cultura catalana. L’actuació per fomentar la cultura 

consistirà principalment en convocar concursos literaris d’àmbit nacional o 

internacional d’assaig, relatiu a temes cosmobiològics, i col·laborar amb altres 

fundacions que també en convoquin. 

 

Catalunya Literària Fundació Privada concedeix periòdicament, des de 2002, un 

premi d’assaig humanístic sobre un tema prèviament establert en cada 

convocatòria. Les obres guanyadores en anteriors edicions han tractat, entre 

altres temes, de l’origen de la Terra, la construcció d’Europa, les bases 

biològiques de la política, els desafiaments de l’educació, la varietat ètnica de les 

societats i altres aspectes de l’evolució de la humanitat. Catalunya Literària 

Fundació Privada va ser creada per Antoni Pàmies Anguera amb l’objectiu de 

fomentar el coneixement i difondre obres de pensament. La Fundació es totalment 

independent de qualsevol entitat de caràcter religiós o polític. Persegueix, en 

canvi, la col·laboració amb altres fundacions per a objectius comuns. 

 

Aquest any 2020, la principal activitat ha estat l’organització de la convocatòria del 

premi d’assaig humanístic amb el tema: “ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESPRÉS DE LA CONSTITUCIÓ DE 1978”, amb una dotació de 200.000 euros. 

Aquesta dotació queda repartida de la següent manera: 66.667 euros que han 

estat aportats per l’Entitat i la resta s’aporten en parts iguals per la Fondazione 

Etruria (Itàlia) i la Fondation Europa Cultural (Suïssa). 

 

El veredicte d’aquesta convocatòria es va produir el 19 de febrer de 2020, i el llibre 

guanyador ha estat  “De la llibertat…¿a on? Quatre dècades de periodisme a 

Espanya” presentada per Laura Roig Soro, qui rebrà l’import íntegre del premi. 
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També durant aquest any 2020 s’ha continuat amb la de difusió dels llibres 

premiats en les convocatòries anteriors entre les universitats, escriptors, 

periodistes, governs,... tant en l'àmbit nacional o internacional. La tasca realitzada 

ha estat enviar els llibres premiats a aquestes institucions i/o persones.  

 

El domicili de l’Entitat es troba a Tarragona (43001), a la Rambla Nova, 106-Bis, 

7è-4a. 

 

Situació COVID 

 

Amb motiu de les circumstàncies excepcionals esdevingudes amb la publicació del 

Real Decret 463/2020 en data 14 de març de 2020, pel que es declara l’estat 

d’alarma per la gestió de la situació sanitària generada pel coronavirus (Covid-19) i 

que va entrar en vigor al mateix dia 14 de març, manifestem que: 

 

L’activitat de l’Entitat en la mesura del possible continua amb certa normalitat. Pel 

que, s’ha portat a la pràctica la implementació de mesures organitzatives per la 

gestió de la crisis, tan individuals (gestió de situacions de contagis o aïllament) com 

col·lectives. Les següents mesures, que han resultat perfectament compatibles amb 

la continuïtat de l’activitat, principalment, han sigut les següents: 

 

- S’ha introduït l’opció del teletreball de cara a garantir la seguretat de la 

treballadora, sense necessitat de la realització d’establir altres mesures 

extraordinàries significatives. 

 

- S’ha treballat de cara a garantir l’activitat bàsica de l’Entitat. 

 

- No ha sigut necessari la realització de grans inversions o despeses addicionals a 

causa del estat d’alarma. L’Entitat no ha realitzat cap ERTE al seu personal, ni ha 

obtingut finançament vinculat a préstecs ICO. 
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2.-   BASES DE PRESENTACIÓ DELS  COMPTES ANUALS  

 

a) Imatge fidel 
 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de 

l’Entitat, i es presenten d’acord amb l’establert en el Decret 259/2008, de 23 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les 

associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les 

disposicions legals en matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar 

la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat. 

 

b) Principis comptables 
 

Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes 

anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta memòria. Tots els 

principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació 

financera i els resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals. 

 

c) Comptes anuals 
 

D’acord amb la legislació l’Entitat pot presentar els seus comptes anuals 

segons el model simplificat. 

 

d) Comparació de la informació 
 

No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present 

exercici amb les del precedent. 

 

 

3.-  APLICACIÓ DELS RESULTATS 

 

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat a 31 de desembre 

de 2020 i 2019, formulada pel Patronat, és la següent: 

Euros

2020 2019

Base de repartiment:

Excedent de l'exercici -68.846,96 27.892,98

Aplicació:

Resultas d'exercicis anteriors -68.846,96 27.892,98
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4.-  NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la 

preparació dels comptes anuals adjunts són els següents: 

a) Immobilitzat material i inversions immobiliàries 

 

L’immobilitzat material i les inversions immobiliàries es comptabilitzen al seu 

cost d’adquisició, que inclou totes les despeses addicionals directament 

relacionades amb els elements de l’immobilitzat adquirits, incloent-hi les 

despeses financeres que fossin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu, 

sempre que requereixin d’un període de temps superior a un any per a estar en 

condicions d’ús. De l’esmentat cost d’adquisició es dedueix l’amortització 

acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament experimentada. 

 

Les despeses d’ampliació, modernització o millores que representin un 

augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida 

útil dels béns, es capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al 

contrari, les despeses de reparació i manteniment incorreguts durant l’exercici 

s’imputen a  resultats.  

 

L’amortització dels elements de les immobilitzacions materials i les inversions 

immobiliàries es realitzen sobre valors de cost, seguint el mètode lineal, 

aplicant els següents coeficients en funció de la vida útil: 

Coeficients

Construccions 2%

Altres instal·lacions 4%

Equips de processament d'informació 10%
 

 

b) Deteriorament de valor de l’immobilitzat material  i inversions 

immobiliàries 

 

En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, 

l’Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius materials per a determinar 

si existeixen indicis que aquests actius  hagin sofert una pèrdua per 

deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de 

l'actiu es calcula a l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per 

deteriorament de valor (si n’hi hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos 
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d'efectiu per ell mateix que siguin independents d'altres actius, l’Entitat  

calcularà l'import recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual 

pertany l'actiu. 

 

L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost 

de venda i el valor en ús. 

 

Per a estimar el valor en ús, l’Entitat prepara les previsions de fluxos de 

tresoreria futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present 

utilitzant tipus de descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat 

de la valoració temporal dels diners i dels riscos específics associats amb 

l'actiu. Per  aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament 

independents, l'import recuperable es determina per a les unitats generadores 

d'efectiu a les quals pertanyen els actius valorats. 

 

Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si 

escau, per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu 

valor comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per 

deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, 

excepte en el cas de procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les 

estimacions utilitzades per a determinar l'import recuperable. La reversió d'una 

pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el 

límit que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no pot excedir 

l'import, net d’amortitzacions, que figuraria en llibres si no s’hagués reconegut 

prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament. 

 

c) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 

Arrendaments operatius 
 
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador dona dret a usar un actiu 

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

una sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de 

caràcter financer, i es comptabilitza com un ingrés i una despesa en l’exercici 

en que es meriti.  

 

d) Actius financers i passius financers 

 

Actius financers 
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Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva 

adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general 

els costos de l’operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a 

negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament 

atribuïbles es reconeixeran en el compte de resultats de l’exercici. 

 

Els actius financers mantinguts per l’Entitat es classifiquen com: 

 

- Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats 

per l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el 

cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es 

negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat 

reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del 

seu tipus d’interès efectiu. Quan el venciment d’aquests actius és inferior a 

un any es valoren pel seu valor nominal. Les corresponents pèrdues per 

deteriorament es doten en funció del risc que presentin les possibles 

insolvències pel que fa al seu cobrament. 

 

- Actius financers mantinguts per a negociar: correspon a valors mobiliaris 

dels quals l’Entitat té la intenció de vendre’ls a curt termini. Figuren valorats 

al seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què es pugui 

incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixen en el valor 

raonable s’han d’imputat en el compte de resultats de l’exercici. 

 

- Actius financers a cost: correspon a valors mobiliaris que figuren valorats a 

preu d’adquisició, incloses les despeses inherents a la mateixa. En cas de 

ser necessari, es doten les oportunes provisions per a la depreciació dels 

valors mobiliaris. 

 

Deteriorament d’actius financers 

  

L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels 

fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu 

original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per 

deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de 

resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'import 

recuperable pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb 
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posterioritat al moment en el qual la pèrdua per deteriorament va ser 

reconeguda. 

 

Passius financers 

  

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els 

costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, 

els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferència 

entre el cost i el valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el 

període de durada del préstec en funció del tipus d’interès efectiu del passiu. 

 

Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del 

balanç es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment 

superior es classifiquen com passius no corrents. 

  

No obstant això d’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions 

comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 

d’interès contractual, inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es 

valoren pel seu valor nominal. 

 

e) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents 

 

L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs 

i els dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres 

mesos des de la data d’adquisició o constitució, sempre que no estiguin 

subjectes a variacions significatives de valor per les seves característiques 

intrínseques. 

 

f) Impostos sobre beneficis 

 

L’Entitat està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002,  de 23 de desembre, de 

"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales 

al Mecenazgo" i en conseqüència exempta de tributació de l’Impost sobre 

Societats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de 

l’exercici d’una activitat classificada com a econòmica aliena a l’objecte o 

finalitat de l'Entitat. En aquest cas la despesa per l’Impost sobre Societats de 

l’exercici es calcularia en relació al resultat econòmic de les esmentades 

activitats abans d’impostos i aquest s’incrementaria o disminuiria, segons 

correspongui, amb les diferències “permanents” o “temporals” a efectes de 
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determinar l’impost meritat en l’exercici. El tipus de gravamen aplicable a les 

operacions no exemptes és del 10%. 

 

g) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos 

 

L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per 

aquest impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en 

el cas de baixa de l'actiu no corrent. 

 

L'IVA suportat deduïble no forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i 

no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions 

gravades per l'impost.  

 

h) Ingressos i despeses  

 

       Els ingressos i despeses  es registren comptablement en funció del període de 

meritament amb independència de la data de cobrament o pagament. 

 

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a 

cobrar i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats 

en el marc ordinari de l’activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos. 

 

Les vendes de bens es reconeixen quan s’han transferit al comprador tots els 

riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns. 

 

Els ingressos ordinaris associats a la prestació dels serveis es reconeixen 

igualment considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç 

sempre i quan el resultat de la transacció pugui ésser estimat amb fiabilitat. 

 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en 

funció del principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable, 

que és el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al 

llarg de la vida prevista de l’actiu financer amb l’import en llibres net de 

l’esmentat actiu. 

 

i) Despeses de personal 

 

Excepte en el cas de causa justificada, l’Entitat està obligada a indemnitzar als 

seus treballadors quan són acomiadats. Davant l’absència de qualsevol 
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necessitat previsible de finalització anormal del treball i atès que no reben 

indemnitzacions aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntàriament de 

la seva feina, els pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen 

com a despesa en el moment que es produeixen. 

 
j) Transaccions amb parts vinculades 

 
A l'efecte de presentació dels comptes anuals, s'entendrà que una altra entitat 

forma part del grup quan dues estiguin vinculades per una relació de control, 

directa o indirecta, anàloga a la prevista en l'article 42 del Codi de Comerç per 

als grups de societats o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol 

mitjà per una o diverses persones físiques o jurídiques que actuïn conjuntament 

o es trobi sota adreça única per acords o clàusules estatutàries. 

  

Les operacions entre entitats del mateix grup, amb independència del grau de 

vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d'acord 

amb les normes generals. 

 

En conseqüència, amb caràcter general, els elements objecte de la transacció 

es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el 

preu acordat en una operació diferís del seu valor raonable, la diferència haurà 

de registrar-se atenent a la realitat econòmica de l'operació. La valoració 

posterior es realitzarà d'acord amb el previst en les corresponents normes. 

 

 

5.-  IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per als 

exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 
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Saldo a Saldo a

31.12.19 31.12.20

Cost:

Terrenys i construccions 730.644,76 -                -             730.644,76

Instal·lacions, maquinària i utillatge 1.145.501,25 -                -             1.145.501,25

Equips de processament d'informació 19.178,05 -                -             19.178,05

1.895.324,06 -                -             1.895.324,06

Amortització acumulada:

Terrenys i construccions -113.924,28 -10.229,53 -             -124.153,81

Instal·lacions, maquinària i utillatge -794.819,93 -27.669,49 -             -822.489,42

Equips de processament d'informació -16.253,13 -1.787,23 -             -18.040,36

-924.997,34 -39.686,25 -             -964.683,59

Saldo net 970.326,72 930.640,47

Euros

Altes Baixes 

 
 

Saldo a Saldo a

31.12.18 31.12.19

Cost:

Terrenys i construccions 722.380,30 8.264,46 -             730.644,76

Instal·lacions, maquinària i utillatge 1.145.501,25 -                -             1.145.501,25

Equips de processament d'informació 19.178,05 -                -             19.178,05

1.887.059,60 8.264,46 -             1.895.324,06

Amortització acumulada:

Terrenys i construccions -103.777,40 -10.146,88 -             -113.924,28

Instal·lacions, maquinària i utillatge -767.150,44 -27.669,49 -             -794.819,93

Equips de processament d'informació -15.248,04 -1.005,09 -             -16.253,13

-886.175,88 -38.821,46 -             -924.997,34

Saldo net 1.000.883,72 970.326,72

Euros

Altes Baixes 

 
 

La totalitat de l’immobilitzat material està afecte directament a les activitats de 

l’Entitat i està situat dins el territori de Catalunya. 

 

Béns completament amortitzats 

 

A 31 de desembre de 2020 i 2019, hi ha un total de 372.627,50 euros 

d’Instal·lacions totalment amortitzats, i un total de 10.301,62 euros d’Equips de 

processament d’informació. 
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6.-  INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per als 

exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 

Saldo a Altes Saldo a

31.12.19 (Dotaciones) 31.12.20

Cost:

Terrenys i construccions 1.017.263,09 -                1.017.263,09

Amortització acumulada:

Terrenys i construccions -186.224,82 -15.050,85 -201.275,67

Saldo net 831.038,27 815.987,42

Saldo a Altes Saldo a

31.12.18 (Dotaciones) 31.12.19

Cost:

Terrenys i construccions 1.017.263,09 -                1.017.263,09

Amortització acumulada:

Terrenys i construccions -171.173,97 -15.050,85 -186.224,82

Saldo net 846.089,12 831.038,27

Euros

Euros

 
 

Els immobles que formen part d’aquesta partida són els següents: 

 

- Pis a Tarragona, a la Plaça Jacint Verdaguer, 6-2onC 

  

- Terreny amb naus industrials i dos habitatges a Guardiola de Berguedà. 

 

- Terreny i construcció al carrer Everest, 28 de Sant Cugat del Vallés. 

 

- Pis a Tarragona, Rambla Nova 106 –SA 4a. 

 

 

7.- ARRENDAMENTS 

 

a) Arrendaments operatius 

 

Despeses per arrendaments 
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Dins l’epígraf “Arrendaments i cànons” s’hi registren despeses per arrendament 

corresponents al lloguer de la fotocopiadora. 

 

Ingressos per arrendaments 

 

Dins l’epígraf  “Ingressos per arrendaments” dels comptes de resultats adjunts 

s’hi registren: 

2020 2019

Ingressos per arrendament a Geograf SA (Guardiola de Berguedà) 60.000,00 60.000,00

Ingressos per arrendament a Plaça Jacint Verdaguer, 6-2nC 3.434,16 3.438,14

Ingressos per arrendament Rambla  Nova, 106-SA 4a 8.289,36 8.466,01

Ingressos per arrendament C/Everest, 28 -Sant Cugat 14.893,80 14.893,80

Total 86.617,32 86.797,95

Euros

 
 

Amb data 3 de gener de 2011 l’Entitat va formalitzar un contracte d’arrendament 

amb la societat GEOGRAF, S.A. de duració un any amb possibilitat de pròrroga. 

L’immoble subjecte de lloguer és un dels locals ubicat a Guardiola de Berguedà 

i s’ha anat renovant des d’aquella data. L’import del lloguer és de 5.000 euros 

mensuals (veure nota 13). 

 

Amb data 2 de juny de 1981 es va oficialitzar, mitjançant el corresponent 

contracte de lloguer, la situació amb el senyor J.M. García, que ja ocupava 

l’immoble des de l’1 de juny de 1973. La duració del contracte és vitalícia.  

 

El 15 de novembre de 2013, es va oficialitzar un contracte d’arrendament de 

duració tres anys, que es va prorrogant anualment, com habitatge de l’immoble 

situat a Tarragona, Rambla Nova 106-SA 4. 

 

El 2 de novembre de 2016, es va formalitzar el lloguer com habitatge de 

l’immoble situat al carrer Everest, 28 de Sant Cugat del Vallès, amb el senyor D. 

Ferrando, amb una duració de 10 anys (veure nota 13). 

 

 
8.-  ACTIUS FINANCERS 

 

Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els 

saldos amb les administracions públiques i l’efectiu i altres actius líquids, dels 

balanços adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:  
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Classes

Categories

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

101.126,10 193.826,94 -           -           5.934,87 6.908,54 107.060,97 200.735,48

-              -              799.344,00 683.783,00              -     -            799.344,00 683.783,00

101.126,10 193.826,94 799.344,00 683.783,00 5.934,87 6.908,54 906.404,97 884.518,48

Actius financers a cost 

amortitzat

Actius financers 

mantinguts per a negociar

Total

Instruments financers a 

llarg termini Instruments financers a curt termini Total

Valors representatius de 

deute
Instruments de patrimoni Crèdits,  Derivats,  Altres

 

a) Actius financers a cost amortitzat 

 

Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs 

dels balanços adjunt: 

2020 2019 2020 2019

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

i altres comptes a cobrar

Altres deutors -                   -                 5.934,87 6.908,54

Inversions financeres

Valors representatius deute 101.126,10 193.826,94 -                 -                  

101.126,10 581.480,82 5.934,87 13.817,08

Euros

Instruments financers a llarg 

termini

Instruments financers a curt 

termini

 

Un detall dels moviments dels “Usuaris i deutors per vendes i prestació de 

serveis” i “Altres deutors” durant els exercicis 2020 i 2019 ha estat el següent: 

Saldo a Saldo a

31.12.19 31.12.20

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

Altres deutors 6.908,54 99.217,32 100.190,99 5.934,87

6.908,54 99.217,32 100.190,99 5.934,87

Euros

Altes Baixes 

Total
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Saldo a Saldo a

31.12.18 31.12.19

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

Altres deutors 12.962,68 99.392,53 105.446,67 6.908,54

12.962,68 99.392,53 105.446,67 6.908,54

Altes Baixes 

Total

Euros

 

La composició dels valors representatius de deute a llarg termini és la següent: 

Descripció del valor representatiu del deute 2020

Venciment Adquisició

Valor efectiu 

final Venda

Valor 

compabilitzat

Obligacions de l'Estat a 30 anys 31/01/2029 54.649,62 280.809,00 -98.942,00 101.126,10

-98.942,00 101.126,10

Descripció del valor representatiu del deute 2019

Venciment Adquisició

Valor efectiu 

final Venda

Valor 

compabilitzat

Obligacions de l'Estat a 30 anys 31/01/2029 54.649,62 280.809,00 -             193.826,94

-           193.826,94

Euros

Total rendiment

Euros

Total rendiment

 

La valoració a 31 de desembre de 2020 ascendeix a 181.338,77 euros. 

 

b) Actius financers mantinguts per a negociar 

 

Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs 

dels balanços adjunts: 

2020 2019

Instruments de patrimoni 799.344,00 683.783,00

799.344,00 683.783,00

Euros

Instruments financers a curt 

 
 

En els següents quadres es detallen la composició d'aquesta partida: 
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Descripció accions i participaciones en societats

2020 2019

ACCIONS APPLE INCORPORAT 65.502,00 55.197,67

FONS M&G Optimal Income 47.035,00 46.368,46

PICTET EUR SH/T -                   53.382,00

JPM EURO STRAT GWTH 21.944,00 41.075,00

LOF EUR HI CONV EUR PA UH 40.969,00 39.233,81

EXPERT INV 12 INSUR BD 49.752,00 48.152,30

PICTET EM CORP BD HI EUR 34.678,00 33.589,50

BESTINVER IBERIAN R -                   18.651,15

UBS (LUX) BD CV EUR 58.177,00 48.199,00

AXA IM US SH DUR 41.634,00 44.022,71

BESTINVER INTERNATIONAL R -                   42.869,86

BARINGS EUROP LOAN EUR A 44.736,00 43.660,40

CS AGANOLA GBL CV BH EUR 39.435,00

FIRST STATE GL INF 36.249,00 40.817,25

SWC BD COCO 28.367,00 27.991,50

MIRABAUB-GLB 40.600,00 41.635,38

PICTET ROBOTICS 26.493,00 19.592,01

PICTET MET PHYS GD I EUR 57.465,00 -                   

PFLUX SECURUTY I EUR CAP 22.496,00 -                   

MFS MER PRUD WEALT A1 39.603,00 -                   

BLUEBAY HI YI BD B 41.178,00 -                   

DWS INV CORP HYBRID TFC 30.136,00 -                   

COMGEST GROWTH M/C EUR 20.613,00 -                   

PICTET ENVIRNM OPP I EUR 24.686,00 -                   

FRANK TEMP CV SEC A USD 27.031,00

799.344,00 683.873,00

Euros

 
 

El detall dels comptes d’inversions oberts a l'estranger és el següent: 
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2020 2019

1.010.433,07 891.129,87

Saldo a día 31/12 total 1.009.231,13 1.010.433,07

Saldo mig últims 3 mesos (del compte en líquid) 40.061,95 31.635,44

Composició compte - Accions i Valors Representatius de deute: 1.009.231,13 1.032.377,07

Obligacions de l'Estat a 30 anys (en balanç 2020 101.126,10 euros) 181.337,83 270.087,71

ACCIONS APPLE INCORPORAT 65.502,00 55.198,00

FONS M&G Optimal Income 47.035,00 46.368,00

UNITED INV BESTINV -                  42.870,00

PICTET EUR SH/T -                  53.382,00

UNITED INV UIS IBER R -                  18.561,00

JPM EURO STRAT GWTH 21.944,00 63.019,00

LOF EUR HI CONV EUR PA UH 40.969,00 39.234,00

EXPERT INV 12 INSUR BD 49.752,00 48.152,00

PICTET EM CORP BD HI EUR 34.678,00 33.590,00

UBS (LUX) BD CV EUR 58.177,00 48.199,00

AXA IM US SH DUR 41.634,00 44.023,00

BARINGS EUROP LOAN EUR A 44.736,00 43.660,00

CS AGANOLA GBL CV BH EUR -                  39.435,00

FIRST STATE GL INF VI EUR 36.249,00 40.817,00

SWC(LU) BD COCO DTH CAP 28.367,00 27.992,00

MIRABAUD-GLB EQ HI-A EUR 40.600,00 41.635,00

PICTET ROBOTICS I USD CAP 26.493,00 19.592,00

PICTET MET PHYS GD I EUR 57.465,00 -              

PFLUX SECURUTY I EUR CAP 22.496,00 -              

MFS MER PRUD WEALT A1 39.603,00 -              

BLUEBAY HI YI BD B 41.178,00 -              

DWS INV CORP HYBRID TFC 30.136,00 -              

COMGEST GROWTH M/C EUR 20.613,00 -              

PICTET ENVIRNM OPP I EUR 24.686,00 -              

FRANK TEMP CV SEC A USD 27.031,00 -              

Saldo líquid 31/12 28.549,30 56.562,36

Compte CH28 0876 0000 0517 8190 0 obert el 23/08/2013 en Lombard Odier & Cie 

SA, amb seu en el carrer Rue de la Corraterie 11 - 1204 Geneva_PO Box 5215 + 

Saldo inicial

Descripció detallada de les inversions en l'estranger Euros

 

L'Entitat, durant l’exercici 2020, ha gestionat els instruments de patrimoni i els 

tots el valors representatius de deutes, detallats anteriorment, en un compte a 

Ginebra (Suïssa) obert a Lombard Odier (Lombard Odier Dadier Hentsch), 

amb el número CH28 0876 0000 0517 8190 0, obert el 23 d'agost de 2013. 

Les dades de localització física són les següents: Banque Lombard Odier & 

Cie SA, Rue de la Corraterie 11 - 1204 Geneva_PO Box 5215 + 1211 Geneva 
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11-Switzerland. Telèfon de contacte: +41(0)22 709 21 11 + Facsimille 

+41(0)22 709 29 11 www.lombardodier.com.  

 

En el següent quadre podem observar com ha evolucionat aquesta partida del 

balanç: 

Saldo a Saldo a

31.12.19 31.12.20

Intruments de patrimoni 683.783,00 254.672,00 155.011,00 15.900,00 799.344,00

Valors representatius de deute 193.826,94 -                 98.942,00 6.241,16 101.126,10

877.609,94 254.672,00 253.953,00 22.141,16 900.470,10

Euros

Altes Baixes 

Variació valor 

a compte de 

resultats

Total

  

c) Altra informació. 

 

Durant el present exercici, les vendes d’actius financers han generat un 

resultat positiu global de 31.078,00 euros.  

 

 

9.-  PASSIUS FINANCERS 

 

Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els 

saldos amb les administracions públiques, dels balanços adjunts, segons 

normes de registre i valoració, és el següent: 

Classes

2020 2019 2020 2019

1.172,48 186,72 1.172,48 186,72

Instruments financers a curt 

termini Total

Derivats i Altres

Categories

Passius financers a cost amortitzat  
 

a) Passius financers a cost amortitzat 

 

Dins d’aquesta categoria de passius financers es registren els següents 

epígrafs dels balanços  adjunts: 
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2019 2019

Creditors per activitats i altres comptes a pagar

Creditors varis 1.172,48 186,72

1.172,48 186,72

Euros

Passiu corrent

 
 

 

10.- FONS PROPIS 

 

Un detall dels moviments dels fons propis de l’Entitat durant els exercicis 2020 i 

2019 ha estat el següent: 

Dotació 

fundacional

Excedents 

exercicis anteriors

Excedent de 

l'exercici
Total

2.615.641,61 202.625,05 -73.803,38 2.744.463,28

Aplicació del resultat:

- Traspassos -               -73.803,38 73.803,38 -               

Resultat de l'exercici 2019 -               -                     27.892,98 27.892,98

2.615.641,61 128.821,67 27.892,98 2.772.356,26

Aplicació del resultat:

- Traspassos -               27.892,98 -27.892,98 -               

Resultat de l'exercici 2020 -               -                     -68.846,96 -68.846,96

2.615.641,61 156.714,65 -68.846,96 2.703.509,30Saldo a 31 de desembre de 2020

Saldo a 31 de desembre de 2019

Euros

Saldo a 31 de desembre de 2018

 
 

 

11.- ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL 

 

Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 

2020 i 2019 són els següents: 
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Saldo Saldo Saldo Saldo

Deutor Creditor Deutor Creditor

Impost sobre el Valor Afegit -               2.822,83 -               34.591,80

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques -               974,72 -               899,72

Organismes de la Seguretat Social -               671,10 -               671,10

-               4.468,65 -               36.162,62

Euros

 Corrent  Corrent

2020 2019

 

a) Situació fiscal 

 

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar 

definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 

inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de 

prescripció de quatre anys.  

 

A 31 de desembre de 2020 i 2019, l’Entitat té pendents d’inspecció tots els 

impostos no prescrits. En opinió del Patronat de l’Entitat, no existeixen 

contingències significatives que podrien derivar-se de l’eventual inspecció dels 

esmentats exercicis. 

 

Durant l’exercici 2019, l’Entitat va estar sotmesa a una inspecció referent a 

l’Impost sobre el Valor Afegit de l’exercici 2015. Com a conseqüència de la 

mateixa, es va regularitzar la situació i va reduir-se l’IVA suportat deduïble en 

31.868,73 euros. Aquesta acta ha suposat un import en recàrrecs i sancions de 

8.380,79 euros.  

 

b) Impost sobre Societats 

 

L’Entitat té l’obligació de presentar anualment una declaració de l’Impost sobre 

Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan 

subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable. 

 

A continuació, s’inclou una conciliació entre els beneficis comptables dels 

exercicis closos a 31 de desembre de 2020 i 2019 i la base imposable fiscal 

dels mateixos exercicis. 
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Ingressos Despeses Resultat

Saldo de ingressos i despeses del 

exercici 140.228,48 -142.408,44 -2.179,96 -2.179,96

Diferències permanents Llei 49/2002 -140.228,48 139.026,53 -1.201,95 -1.201,95

Diferències permanents Art.15 3.381,91 3.381,91 3.381,91

Base Imposable fiscal -               -                -            -             

Ingressos Despeses Resultat

Saldo de ingressos i despeses del 

exercici 205.612,63 -177.719,65 27.892,98 27.892,98

Diferències permanents Llei 49/2002 -205.612,63 169.338,86 -36.273,77 -36.273,77

Diferències permanents Art.15 8.380,79 8.380,79 8.380,79

Base Imposable fiscal -               -                -            -             

Euros

Compte de Resultats 2020

Total

Euros

Compte de Resultats 2019

Total

 
 

c) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 

10 d’octubre  pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim 

fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 

mecenatge. 

 

1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes. 

 

Totes les rendes de l’entitat estan exemptes de l’Impost sobre Societats. En 

el quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels 

articles 6 i 7 de la Llei 49/2002. 

NÚMERO LLETRA

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Procedents de l'immobilitzat 6.2º 140.228,48 205.612,63 -13.458,36 -21.970,10 126.770,12 183.642,53

TOTAL 140.228,48 205.612,63 -13.458,36 -21.970,10 126.770,12 183.642,53

TIPUS INGRÉS
LLEI 49/2002

INGRESSOS
DESPESES 

INDIRECTES
RENDA OBTINGUDA

 

2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o 

projecte, en compliment de les finalitats estatutàries. 
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2020 2019

PREMI CATALUNYA 

LITERÀRIA 140.228,48 205.612,63

TOTAL 140.228,48 205.612,63

ACTIVITAT INGRESSOS

 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

66.667,00 -         28.031,86 28.031,86 56.257,57 87.434,69 -          8.264,46 150.956,43 123.731,01

66.667,00 -         28.031,86 28.031,86 56.257,57 87.434,69 -          8.264,46 150.956,43 123.731,01

DESPESES I INVERSIONS

AJUTS PERSONAL ALTRES DESPESES INVERSIONS TOTAL

 

L’import de despeses i inversions reflecteix: l'import de les despeses de 

personal, altres despeses dedicades a l'activitat i les inversions necessàries 

per al desenvolupament de l’activitat. Sense incloure les amortitzacions, els 

recàrrecs i sancions tributàries o d’una altra índole. 

 

Tota l'activitat d'aquest any 2020 ha estat de preparació del premi d'assaig 

humanístic, així com de promoció dels llibres editats en anteriors edicions. 

 

 

3. Rendes de l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.  
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2020 2019 2020 2019

Procedents de l'immobilitzat 140.228,48 205.612,63

Despeses indirectes -13.458,36 -21.970,10

TOTAL 126.770,12 183.642,53 TOTAL 137.498,07 101.760,91

PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS PRÒPIES DE 

L'ENTITAT
87,33% 70,00%

-  €                  IMPORT PENDENT DE DESTINAR EN FUTURS EXERCICIS A 31/12/2019 26.788,86 €     

110.709,21 €     IMPORT DESTINAT A FINALITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT - EXERCICI 2020 26.788,86 €     

TIPUS INGRÉS RENDA OBTINGUDA DESTÍ DE LES RENDES

PREMI CATALUNYA LITERÀRIA 137.498,07 101.760,91

 

4. Remuneracions membres del Patronat de l’Entitat. 

 

Durant el present exercici els membres del Patronat de l’Entitat no han rebut 

cap remuneració per raó del seu càrrec. 

 

Tot i això, algun dels membres del patronat desenvolupa tasques diferents a 

les de patró mitjançant una relació laboral que es va iniciar el gener de 2004. 

El salari rebut ha estat de 21.333,46 euros, tant en l’exercici 2020 com en el 

2019. 

 

5. Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils. 

 

No correspon. 

 

6. Retribucions rebudes pels administradors que representen l’Entitat en 

les societats mercantils en que participen. 

 

No correspon. 

 

 

7. Convenis de col·laboració empresarial. 

 

L’entitat no ha tingut cap conveni de col·laboració empresarial. 
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8. Activitats prioritàries de mecenatge. 

 

No correspon. 

 

9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de 

dissolució. 

 

L’article 29 dels estatuts diu: “L’extinció de la FUNDACIÓ determina cessió 

global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les 

persones liquidadores en el seu moment, o si s’escau, el Protectorat. 

Aquesta cessió global, una vegada determinat l’actiu i el passiu, i amb 

l’autorització prèvia del Protectorat, se’n farà donació a una fundació o 

entitat sense finalitat de lucre i amb fins similars als de la FUNDACIÓ, i que 

accepti adequar els seus Estatuts en forma que hi figuri literalment l’article 

vint i un dels presents Estatuts. En tot cas, les entitats destinatàries del 

patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la 

legislació fiscal vigent. Si algun patró de la FUNDACIÓ a extingir tingués 

interès per a continuar en actiu, es donaria preferència a la fundació 

beneficiària de la donació, que acceptés incorporar un o més patrons de la 

FUNDACIÓ extingida.” 

 

 

 12.- INGRESSOS I DESPESES 

 

a) Ajuts concedits i altres despeses 

 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 

Euros

Beneficiaris 2020

PREMI CATALUNYA LITERÀRIA 2020

Laura Roig, autora del llibre premiat: De 

la llibertat…a on? Quatre dècades de 

periodisme a Espanya

66.667,00

66.667,00

Ajuts Atorgats

 

b) Despeses de personal 

Un detall d’aquests epígrafs dels comptes de resultats adjunts és el següent: 
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2020 2019

Sous i salaris 21.333,46 21.333,46

Càrregues socials 6.698,40 6.698,40

28.031,86 28.031,86

Euros

 
 

Dins l'epígraf "Càrregues socials" no s'inclou cap import corresponent a 

aportacions i dotacions per pensions.  

 

 

13.- OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES 

 

Les transaccions i saldos entre l’Entitat i altres empreses, entitats del grup o 

vinculades són un component de tràfic pel que fa a la seva naturalesa i 

condicions, i han estat realitzades a preus i condicions de mercat. 

 

Les operacions vinculades de l’Entitat durant aquest 2020 ha estat: 

 

- L’Entitat té contractada des de 2004 a la secretària del patronat per tasques 

administratives independents de les pròpies del càrrec. 

 

- També té un contracte d’arrendament de local amb la Societat Geograf, S.A., 

societat vinculada amb l’Entitat; i un altre contracte d’arrendament d’habitatge 

de l’immoble del C/Everest, 28 de Sant Cugat del Vallès amb membres del 

patronat. 

 

Un detall dels saldos amb entitats vinculades a 31 de desembre de 2020 i 2019 és 

el següent: 

2020 2019

Contracte d'arrendament 6.050,00 6.050,00

Euros

Actiu Corrent

GEOGRAF SA

 
 

Les transaccions realitzades al llarg dels exercicis 2020 i 2019 entre l’Entitat i 

altres parts vinculades són les següents: 
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2020 2019 2020 2019

Sous i salaris 21.333,46 21.333,46 -            -            

Arrendament amb Geograf, S.A. -            -            60.000,00 60.000,00

Arrendament c/Everest, 28 Sant Cugat del Vallès -            -            14.893,80 14.893,80

21.333,46 21.333,46 74.893,80 74.893,80

Euros

Despeses Ingressos

 
 

 

14.- ALTRA INFORMACIÓ 

 

a) Medi ambient 

 

Durant els exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2020 i 2019, l’Entitat no ha 

adquirit immobilitzat material, ni ha incorregut en despeses amb la finalitat de 

protecció i millora del medi ambient. 

 

En opinió de la direcció de l’Entitat, no existeixen contingències relacionades 

amb la protecció i millora del medi ambient que puguin tenir qualsevol efecte 

significatiu sobre el patrimoni i els resultats de l’Entitat. 

 

b) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors 

 

En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a 

proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley 

15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2020 i 2019 el període mig de 

pagament a proveïdors  és el següent: 

 

2020 2019

Dies Dies

Període mig de pagament 5,40 4,48

Període mig de pagament a 

proveïdors

 
 

c) Nombre mig de personal 
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El número mig de personal distribuït per categories i sexes de l’Entitat durant 

els exercicis 2019 i 2018 ha estat el següent:  

 

Homes Dones Homes Dones

Personal administratiu - 1 - 1

-          1 -          1

Promig de l'exercici

2020 2019

 
 

d) Renovació de membres del Patronat 
 

Durant l’any 2020 no s’han produït canvis en la composició del Patronat. 
 

e) Compliment del Codi de conducta d’inversions financeres 

 

Durant l’exercici 2020, l’Entitat ha realitzat totes les inversions financeres que 
es troben reflectides en els presents comptes conforme als principis i 
recomanacions indicats en el codi de conducta aprovat pel Patronat. 
 
En especial, s’han tingut en compte els següents principis per a seleccionar 
les diferents inversions financeres: 

 

▪ S’han establert sistemes de selecció i gestió proporcionats al volum i 

naturalesa de les inversions financeres temporals realitzades. 

 
▪ Les persones que han realitzat les inversions compten amb els 

suficients coneixements tècnics i ofereixen suficients garanties de 

competència professional i independència. 

 
▪  S’han valorat la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les diferents 

possibilitats d’inversió, vigilant l’equilibri entre aquests tres principis. 

 
▪ S’han diversificat els riscos, i l’objecte de preservar la liquiditat de les 

inversions, s’han efectuat les inversions temporals en valors o 

instruments financers negociats en mercats secundaris oficials. 

 
▪ No s’han realitzat operacions que responguin en ús merament 

especulatiu dels recursos financers, en especial la venda de valors 

presos en préstec a aquest efecte, les operacions intradia i las 

operacions en mercats de futurs i opcions. 
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15.- APLICACIÓ D’INGRESSOS A LES FINALITATS PRÒPIES 

 

Un detall de les rendes positives derivades d’explotacions econòmiques i 

ingressos nets aplicats a les finalitats pròpies és el següent: 

Any %

Destinat 

2016

Destinat 

2017

Destinat 

2018

Destinat 

2019

Destinat 

2020

2016 99.297,53 69.508,27 154.904,82 156,0% 154.904,82 -            -            -            -            

2017 128.798,79 90.159,15 90.159,15 70,0% -            62.338,75 27.820,40 -            -            

2018 75.846,44 53.092,51 115.480,92 152,3% -            -            115.480,92 -            -            

2019 183.642,53 128.549,77 128.549,77 70,0% -            -            -            101.760,91 26.788,86

2020 126.770,12 88.739,09 110.709,21 87,3% -            -            -            -            110.709,21

Ingressos nets 

ajustats

Import 

aplicació 

obligatòria

Imports 

executats al 

compliment 

directe de 

l'exercici

Import destinat a fins propis

Exercici

Despeses 

d'administració

2016 -                    

2017 -                    

2018 -                    

2019 -                    

2020 -                    

Import destinat a 

dotació 

fundacional o 

romanent

-                      

13.785,30

-                      

27.892,98

-                      
 

 

L’aplicació de les rendes segons la naturalesa de la despesa és la següent: 
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2020 2019 2018 2017 2016

Total Ingressos 140.228,48 205.612,63 87.343,44 142.895,94 109.114,89

Despeses indirectes per l’obtenció d’aquests Ingressos: -13.458,36 -21.970,10 -11.497,00 -14.097,16 -9.817,36

Rendes Obtingudes: 126.770,12 183.642,53 75.846,44 128.798,79 99.297,53

Rendes a aplicar:.................(70%) 88.739,09 128.549,77 53.092,51 90.159,15 69.508,27

Despeses d'aplicació a les finalitats:
   

Despeses de personal -25.228,67 -25.228,67 -25.132,77 -25.132,77 -25.132,77

Altres despeses -112.269,40 -68.267,78 -71.426,68 -37.205,98 -125.648,95

Inversions d'aplicació a les finalitats -                -8.264,46 -46.741,87 -                -4.123,10

Rendes Aplicades: -137.498,07 -101.760,91 -143.301,32 -62.338,75 -154.904,82

% Rendes Aplicades: 108,5% 55,4% 188,9% 48,4% 156,0%

Excedent "Rendes a aplicar" vs "Rendes Aplicades" -               -               -               -               -                 

 

El detall de les despeses indirectes dels exercicis 2020 i 2019 és el següent: 
 

2020 2019

Serveis professionals suport 

administratiu 5.967,06 8.998,39

Despesa personal suport àrea 

administrativa 2.803,19 2.803,19

Despesa bancària 4.688,11 10.168,52

13.458,36 21.970,10

Euros

 
 

 

16.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

No existeixen fets posterior addicionals al tancament del exercici. 

 

 

17.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

L’Entitat gestiona l’organització del premi literari com única activitat, per la qual 

cosa la informació econòmica no es presenta segmentada. 



 

 

Número de registre: 1.497 

 

NIF: G 43625367 

 

 
 

CATALUNYA LITERÀRIA, FUNDACIÓ PRIVADA 

 

Aprovació dels Comptes Anuals 

 

 

 

El Patronat de CATALUNYA LITERÀRIA, FUNDACIÓ PRIVADA, amb data 30 de juny  

de 2021 i en compliment de la legislació vigent, aproven els presents comptes anuals 

de l’exercici comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, els 

quals venen constituïts per: 

 

- Balanç simplificat a 31 de desembre de 2020. 

 

- Compte de resultats simplificat corresponent a l’exercici acabat el 31 de 

desembre de 2020. 

 

- Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici acabat el 

31 de desembre de 2020. 

 

- Memòria simplificada de l’exercici 2020. 
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