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1) BALANÇ DE SITUACIÓ de l’exercici tancat 

 

 

ACTIU Exercici 2020 Exercici 2019

A) ACTIU NO CORRENT 11.376,70 11.376,70

I. Immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material 11.376,70 11.376,70

III. Inversions immobiliaries

IV. Béns del patrimoni cultural

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

VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT 409.936,90 408.741,69

I. Existències 2.195,02 1.657,18

II. Usuaris patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 370.403,84 367.792,79

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 367.585,28 365.300,98

6. Actiu per impost corrent i altres crèdits amb les Administracions Públiques 2.818,56 2.491,81

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

IV. Inversions financeres a curt termini

V. Periodificacions a curt termini

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 37.338,04 39.291,72

TOTAL ACTIU (A+B) 421.313,60 420.118,39

PATRIMONI NET I PASSIU Exercici 2020 Exercici 2019

A) PATRIMONI NET 375.346,20 379.486,80

A-1) Fons propis 375.346,20 379.486,80

I. Fons dotacionals o fons socials 30.050,61 30.050,61

1. Fons dotacionals o fons socials 30.050,61 30.050,61

II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors 349.436,19 373.183,51

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -4.140,60 -23.747,32

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

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

B) PASSIU NO CORRENT

I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

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

IV. Passius per impost diferit

V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 45.967,40 40.631,59

I. Provisions a curt termini 44.704,23 34.414,92

II. Deutes a curt termini

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

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 1.263,17 6.216,67

1. Proveïdors 1.716,88

2. Creditors varis 189,41 3.287,36

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques 1.073,76 1.212,43

V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PASSIU (A+B+C) 421.313,60 420.118,39
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2) COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS de l’exercici tancat 

 

 

COMPTE DE RESULTATS Exercici 2020 Exercici 2019

1. Ingressos per les activitats 62.804,71 55.571,44

a) Vendes i prestacions de serveis 2.429,72 787,04

d) Subvencions, donacions i altres ingressos 60.374,99 54.784,40

2. Ajuts concedits i altres despeses -15.000,00 -18.000,00

a) Ajuts concedits -15.000,00 -18.000,00

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 846,55

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

5. Aprovisionaments -32.046,21 -17.312,79

6. Altres ingressos de les activitats

7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació -19.899,10 -48.602,52

a) Serveis exteriors -19.422,78 -48.220,32

a3) Reparacions i conservació -860,00 -1.972,55

a4) Serveis professionals independents -9.513,91 -15.402,36

a5) Transports -329,32 -590,04

a6) Primes d'assegurances -371,58 -371,58

a7) Serveis bancaris -197,51 -48,60

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -813,30

a9) Subministraments -3.556,50 -2.671,26

a10) Altres serveis -4.593,96 -26.350,63

b) Tributs -476,32 -382,20

9. Amortització de l'immobilitzat

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

13. Altres resultats 3.750,00

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.140,60 -23.747,32

14. Ingressos financers

15. Despeses financeres

16. Variació de valor raonable en instruments financers

17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

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

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) -4.140,60 -23.747,32

19. Impostos sobre beneficis

D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+ 19) -4.140,60 -23.747,32
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3) MEMÒRIA ECONÒMICA de l’exercici tancat 

 

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT: Memòria de les activitat de l’any 2020 

 

 

Premi i ajuts Fundació Mercè Rodoreda 

El dia 13 de febrer de 2020, la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda es va reunir per deliberar 

sobre el Premi i els ajuts de la Fundació. 

 

Premi Fundació Mercè Rodoreda 

Es van rebre 10 treballs que optaven al Premi Fundació Mercè Rodoreda: 

 

 Fátima Fernandes da Silva. Prisioneiros de Guerra: Discursivizaçao da Memória Traumática 

em Narrativas das Literaturas Portuguesa e Català 

 Emanuela Forgetta. La città e la casa. Spazi urbani e domestici in Maria Aurèlia Capmany, 

Natalia Ginzburg. Elsa Morante e Mercè Rodoreda.  

 Meritxell Lafuente Garcia. Blai Bonet en prosa. Veu, cos i memòria en la novel·la El mar.  

 Xavir Mas Craviotto. Fanny, de Carles Soldevila: una lectura des de la teoria de la 

subalternitat.  

 Anna Bou Fernàndez. El tocador de l’escriptora. 

 Jordi Julià Garriga. La poesia de Mercè Rodoreda i l’epopeia homèrica: Una lectura del Món 

d’Ulisses 

 Caterina Parera Rodríguez. Xavier Benguerel: l’home, l’escriptor, l’editor (1940-1955) 

 M. Teresa Julio Giménez. Maria Carratalà: música, escriptura i traducció  

 Eva Comas Arnal. Afinar l’estil. La reescriptura de La mort i la primavera de Mercè Rodoreda 

a partir dels comentaris d’Armand Obiols. 

 

Els membres de la Comissió Tècnica van acordar concedir el Premi Fundació Mercè Rodoreda 2020 a 

la senyora Fátima Fernandes da Silva pel seu treball Prisioneiros de Guerra: Discursivizaçao da 

Memória Traumática em Narrativas das Literaturas Portuguesa e Català perquè és un estímul per a la 

lectura de les obres analitzades i per les interrelacions literàries entre autors catalans i autors 

portuguesos a les quals fa referència. 
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Els membres de la Comissió Tècnica també van acordar publicar, per l’interès de la temàtica tractada, 

el treball de la senyora Eva Comas Arnal Afinar l’estil. La reescriptura de La mort i la primavera de 

Mercè Rodoreda a partir dels comentaris d’Armand Obiols. 

 

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda 

Es van presentar tres treballs que optaven als ajuts i la Comissió va acordar concedir els ajuts a les 

tres persones candidates: 

 

 Gemma Pellissa Prades. Reflexions metaliteràries dels escriptors catalans sobre el conte (s.XX-

XXI). Tutor: Josep Massot 

 Laia Güell Paule. Mercè Rodoreda vs. Wajdi Mouawad: cap a una anatomia literària 

comparada. Tutor: Joaquim Mallafrè 

 Maria Palmer Clar. Edificació i enderrocament de subjecte(s) a La mort i la primavera. Tutor: 

Damià Pons 

 

 

Publicacions 

 

Continuen les feines del volum II de l’Epistolari de Mercè Rodoreda, a cura de Carme Arnau.  

 

El volum corresponent a la Poesia de Mercè Rodoreda, a cura de Marina Gustà és el que està més 

endarrerit.  

 

S’han editat els llibres següents: 

 

 Eva Comas Arnal va guanyar un ajut de la Fundació Mercè Rodoreda l’any 2017 per realitzar el 

treball Els somnis en la narrativa de Mercè Rodoreda. El tutor és Joaquim Mallafrè. Aquest treball 

es publica a la col·lecció Biblioteca Mercè Rodoreda, núm. 12, amb el títol El somni blau. Va entrar 

el mes de juliol i el mes de setembre de 2020 s’ha enviat a les biblioteques. El mes de març de 

2021 s’ha demanat de fer una reimpressió de 200 exemplars perquè s’havia exhaurit. 

 

 Laura Bolo Martínez “Metamorfosis en el recull La meva Cristina i altres contes”, Premi Fundació 

Mercè Rodoreda 2018, que es publica a la col·lecció Biblioteca de la Fundació Mercè Rodoreda, 

núm. 13. També va entrar el mes de juliol i el mes de setembre de 2020 s’ha enviat a les 

biblioteques.  

 

 Catalina Mir va guanyar un ajut de la Fundació Mercè Rodoreda l’any 2019 per realitzar el 

treball Vint-i-dues aproximacions a la traïció com a tema literari. “Vint-i-dos contes” de Mercè 
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Rodoreda. El tutor és Damià Pons. Aquest treball s’ha publicat a la Biblioteca Mercè Rodoreda, 

14, l’any 2021.  

 

 Mercè Ibarz i Carme Esteve. Paisatges Rodoreda. S’ha editat el mes de març de 2021. 

 

A més, s’està treballant en les publicacions següents: 

 

 Fátima Fernándes Da Silva Prisioneiros de Guerra: Discursivizaçao da Memória Traumática em 

Narrativas das Literaturas Portuguesa e Català. No ha pogut fer arribar el text definitiu perquè 

ha estat malalta. Una vegada es rebi el text es traduirà del portuguès al català i es publicarà a 

la col·lecció Biblioteca Mercè Rodoreda. 

 

 Eva Comas Arnal. Afinar l’estil. La reescriptura de La mort i la primavera de Mercè Rodoreda a 

partir dels comentaris d’Armand Obiols. El mes de març de 2021 ha lliurat el text definitiu, que 

s’ha enviat a correcció externa, i també es publicarà a la col·lecció Biblioteca Mercè Rodoreda. 

 

 Epistolari Julieta Franquesa-Susina Amat i Mercè Rodoreda, és una proposta en la qual treballa 

Anna M. Saludes. Estem pendents si es farà en coedició. 

 

Arxiu i biblioteca 

L’arxiu personal de Mercè Rodoreda està catalogat mitjançant una base de dades que conté actualment 

5.611 registres. Els registres de la biblioteca Mercè Rodoreda són 6.423, dels quals 731 corresponen a 

l’obra pròpia de Mercè Rodoreda, i 5.696 a l’obra sobre Mercè Rodoreda i la relacionada amb 

l’escriptora. L’any 2020, el nombre de consultes a l’Arxiu i a la biblioteca ha estat de 98, algunes com a 

visites guiades, i durant el 2021 (fins 7/04/2021) de moment, se n’han fet 13.  

 

La difusió de la documentació de l’Arxiu s’ha fet palesa en diverses publicacions, tant impreses com difoses 

telemàticament. 

 

Així mateix, s’està treballant en la catalogació i la digitalització del Fons Joan Sales. 

 

Pàgina web 

S’ha ampliat la informació de la pàgina www.mercerodoreda.cat amb un apartat nou: “Memòria i activitats” 

que inclou un resum de les memòries dels anys 1992-2020 amb les dades més destacades del fons: premis, 

ajuts, registres de l’arxiu, registres de la biblioteca, publicacions, exposicions, commemoracions i traduccions. 

Un altre subapartat dedicat a recopilar totes les “Exposicions” fetes des de 1984 fins el 2020; i el 

subapartat “Espais” que inclou els llocs que porten el nom de Mercè Rodoreda.  

 



 

 
 

 

 

                                                                                           8 

FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA  

TANCAMENT EXERCICI 2020 

 

D’acord amb les dades estadístiques de Google Analytics, la pàgina web de la Fundació rep una mitjana 

de 900 visites mensuals. Les consultes procedeixen majoritàriament d’Espanya, seguides de Xina, Estats Units 

d’Amèrica, França i Alemanya. 

Pel que fa a les sessions per dispositius: 68,9 % són des de l’ordinador, 30% des de telèfon mòbil i l’1,1 % 

des de tauleta. 

 

Contractes signats 

Durant l’any 2020 s’ha signat una renovació de contracte, vuit contractes nous de cessió de drets d’autor, 

quatre per traduccions al polonès, un al serbi, i tres al xinès. 

 

Altres activitats 

 

7.1. Commemoracions. 

Amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la segona edició revisada d’Aloma de Mercè Rodoreda. 

La Comissió Tècnica va acordar celebrar una sèrie d’activitats vinculades a la commemoració. Es va demanar 

la col·laboració de Neus Real i Anna Maluquer per fer visites guiades, xerrades i dinamització de clubs de 

lectura. Les activitats s’han continuat fent l’any 2020 i es preveu que es perllonguin durant l’any 2021: 

 

Exposició itinerant Aloma  

Comissària: Neus Real 

Producció: Fundació Mercè Rodoreda.  

Material de l’Arxiu de la Fundació i d’altres fons.  

Disseny bpdisseny.  

Dates de la itinerància: 24 de gener de 2019 a desembre del 2021. 

Entitats col·laboradores: Biblioteques de Barcelona i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Onze biblioteques i centres cívics de Catalunya han tingut l’exposició durant el 2019 i vuit biblioteques l’han 

exposada durant el 2020. Durant el primer trimestre de l’any 2021 la tenen dues biblioteques de les Terres 

de l’Ebre i a la tardor està previst que vagi a Palma. Les biblioteques es fan càrrec de les despeses dels 

trasllats i la Fundació es fa càrrec de l’assegurança.  

 

En total, 23 itineràncies, amb una mitjana de 20 dies per localitat i amb un total de 381 dies d’exposició. 

 

L’exposició es complementa amb unes activitats (xerrades, visites guiades i dinamització de clubs de lectura) 

que també han estat un èxit i que fan Neus Real i Anna Maluquer per tot Catalunya. L’any 2019 se n’han 

fet 31 i l’any 2020 se n’han fet 18.  

 



 

 
 

 

 

                                                                                           9 

FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA  

TANCAMENT EXERCICI 2020 

 

A causa de la COVID, des del març de 2020 l’exposició va quedar aturada a la Biblioteca de Tàrrega i 

les xerrades també. A partir del 3 d’agost l’exposició va reprendre la itinerància a la Biblioteca de Palamós.  

Per poder mantenir l’activitat durant la pandèmia, es va optar per oferir unes conferències en vídeo a 

càrrec de Neus Real i unes lectures comentades a càrrec d’Anna Maluquer que estan penjades a la pàgina 

web de la Fundació i de les quals se n’ha fet difusió a les biblioteques i als centres d’ensenyament. 

 

7.2. Recursos audiovisuals 

 

Curs de formació per al professorat 

Des d’Espais Escrits cada any s’organitza un curs de formació del professorat sobre patrimoni literari en el 

qual la Fundació Mercè Rodoreda col·labora amb una visita a l’arxiu i al Jardí Mercè Rodoreda. Aquest 

any amb motiu de la pandèmia el curs, que tindrà lloc el mes de novembre, es farà de manera virtual i la 

visita es canviarà per un vídeo d’una durada de quinze minuts que presenta la biblioteca i l’arxiu de la 

Fundació i el jardí Mercè Rodoreda. Posteriorment, el vídeo es penjarà a la pàgina web de la Fundació 

Mercè Rodoreda. 

 

Clips de la ruta literària 

La Fundació Mercè Rodoreda té penjada a la pàgina web la ruta literària “La Barcelona de Mercè 

Rodoreda” https://www.mercerodoreda.cat/rutes-literaries. Des del Servei de Comunicació de l’IEC van 

proposar fer uns clips per fer-ne difusió a través de les xarxes socials. Des de la Fundació es va demanar 

a Neus Real que fes una breu narració d’una selecció de llocs de Barcelona i el Servei de Comunicació va 

fer les gravacions. Actualment, està pendent de l’edició. 

 

7.3. Espais Escrits 

 

Clàssics catalans a les vostres biblioteques 

Mercè Rodoreda ha estat l’autora més demanada per les biblioteques i Solitud de Víctor Català l’obra més 

sol·licitada. Les xerrades les fa Neus Real. 

 

Mapa literari català  

La Fundació Mercè Rodoreda continua aportant continguts al Mapa Literari Català, que gestiona Espais 

Escrits http://www.mapaliterari.cat/. Durant aquest any s’està treballant en l’ampliació dels continguts amb 

les traduccions a l’anglès i al castellà dels contextos. francès i portuguès de textos de Mercè Rodoreda. 

També s’han inclòs propostes de rutes literàries a més de “La Barcelona de Mercè Rodoreda”, “Aloma” i 

“Mercè Rodoreda i les flors”. 

 

7.4. Altres activitats 
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La Fundació Apel·les Fenosa d’El Vendrell ha preparat una exposició sobre la història de la «Galeria 

Mirador, París 1948-1955», del 28 de setembre de 2019 al febrer de 2020. La Fundació Mercè Rodoreda 

hi col·labora amb la reproducció de dues obres plàstiques de Mercè Rodoreda: tres formes ovoïdals i cap 

sobre negre i vermell. En aquesta exposició també es farà referència als elements que vinculen a Just Cabot, 

Mercè Rodoreda, Apel·les i Nicole Fenosa amb documents i altre material. 

 

 

2.  BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

1. Imatge fidel: 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i es presenten d'acord 

amb la legislació mercantil vigent en matèria d’entitats sense finalitat de lucre i amb les normes establertes 

en el Pla General de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 

de Catalunya, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 

l'empresa. 

 

2. No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.  

 

3. Comparació de la informació. 

No s’han produït modificacions estructurals importants que impedeixin la comparació entre els estats 

financers i la memòria a 31 de desembre de 2020 i els de 31 de desembre de 2019. 

 

4. Elements recollits en diverses partides. 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de Situació. 

  

5. Canvis en criteris comptables. 

No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per l'adaptació de la comptabilitat al 

nou Pla General Comptable. 

 

6. Correcció d’errors. 

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els comptes, els fets 

coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a tancament 

de l'exercici, han estat esmentats en els seus apartats corresponents. 
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3. APLICACIÓ DELS RESULTATS 

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2020: 

 

Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici -4.140,60 

 Total base de repartiment = Total aplicació  

Aplicació a Import 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent  

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  

 Total aplicació = Total base de repartiment  

  

  

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

1. Immobilitzat intangible.  

No existeixen operacions d’aquesta naturalesa  

2. Béns integrants del patrimoni cultural.  

No existeixen operacions d’aquesta naturalesa  

3. Immobilitzat material. 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren al 

seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per 

deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.  

4. Arrendaments. 

No existeixen operacions d’aquesta naturalesa 

5. Permutes 

No existeixen operacions d’aquesta naturalesa 

6. Actius financers i passius financers: 

 

Les diferents categories d’actius financers són les següents: 

6.1 Actius financers a cost amortitzat  

 En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de 

serveis per operacions de tràfic de l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers que no 

s'han originat en les operacions de tràfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni 

derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.  
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 Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de 

la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat 

directament atribuïbles.  

 Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de 

pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu.  

 Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els 

reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada 

sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de 

reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les 

correccions al seu valor motivades per la deterioració que hagin experimentat.  

 El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument 

financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva 

vida romanent.  

 Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos 

contractuals.  

 Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament 

del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos 

d'efectiu recuperables.  

6.2 Actius financers mantinguts fins el seu venciment  

 Aquest epígraf comprèn aquells actius financers no derivats els cobraments dels quals són fixos o 

determinables, i que es negocien en un mercat actiu i amb venciment fix en els quals la societat té 

la intenció i capacitat de conservar fins a la seva finalització. Després del seu reconeixement inicial 

pel seu valor raonable, s'han valorat també al seu cost amortitzat. 

6.3 Actius financers a valor raonable  

 Els actius inclosos en aquesta categoria s'han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el 

preu de la transacció. Els costos de transacció que han estat directament atribuïbles s'han registrats 

en el compte de resultats. També s'han imputat al compte de resultats les variacions que s'hagin 

produït en el valor raonable. 

 Posteriorment aquestes inversions s'han valorat pel seu cost menys l'import acumulat de les 

correccions valoratives per deteriorament per tal d’ajustar el seu valor comptable al valor 

raonable. 

 El criteri utilitzat per al càlcul del valor raonable és el de valor de mercat. 

6.4 Correccions valoratives per deteriorament 

 Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència 

d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable. 

 L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i el seu 

valor raonable.  

 Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat com una 

despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del 

valor en llibres de l'actiu financer. 
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 En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el valor d'un 

crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha 

deteriorat com a conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu 

reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que 

s'havien estimat rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor.  

 La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels 

fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d'interès efectiu 

calculat en el moment del seu reconeixement inicial.  

Les diferents categories de passius financers són les següents:  

6.5 Passius financers a cost amortitzat 

 En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i 

serveis per operacions de tràfic de l’empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen 

un origen comercial. 

 Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la 

transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. 

 Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s’han comptabilitzat en 

el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu.  

 Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 

d’interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el 

pagament de les quals s’espera que sigui en el curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal.  

 Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l’import rebut, net de 

costos directes d’emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o 

el reemborsament i els costos directes d’emissió, es comptabilitzen segons el criteri del meritament 

en el compte de resultats utilitzant el mètode de l’interès efectiu i s’afegeixen a l’import en llibres 

de l’instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es reporten.  

 Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a ajornar 

la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.  

 Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.  

 

6.6 Passius a valor raonable amb canvis en el compte de resultats  

 En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un 

contracte principal no derivat i un derivat financer i altres passius financers que l'empresa ha 

considerat convenient incloure dintre d'aquesta categoria en el moment del seu reconeixement 

inicial.  

 S'han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la transacció. Els costos de 

transacció que ha estat directament atribuïbles s'han registrats en el compte de resultats. També 

s'han imputat al compte de resultats les variacions que s'hagin produït en el valor raonable. 

 Durant l’exercici no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.  

 Aquest tipus d'inversions s'han valorat inicialment pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la 

contraprestació lliurada més els costos de transacció que li han estat directament atribuïbles. 

Posteriorment aquestes inversions s'han valorat pel seu cost menys l'import acumulat de les 

correccions valoratives per deteriorament. 

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

s'han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels 
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interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el 

dret del soci a rebre'l. 

 Quan l'empresa ha realitzat alguna transacció amb els seus propis instruments de patrimoni, s'ha 

registrat l'import d'aquests instruments en el patrimoni net. Les despeses derivades d'aquestes 

transaccions, inclosos les despeses d'emissió d'aquests instruments, s'han registrat directament contra 

el patrimoni net com menors reserves. 

 Quan s'ha desistit d'una operació d'aquesta naturalesa, les despeses derivades de la mateixa 

s'han reconegut en el compte de pèrdues i guanys. 

 

7. Existències 

Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de temps 

superior a l'any per a estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest valor, les despeses financeres 

oportunes. 

Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuaran 

les corresponents correccions valoratives.  

El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos estimats de terminació 

i els costos que seran incorreguts en els processos de comercialització, venda i distribució.  

La Societat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l'exercici, dotant 

l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades.  

Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat d'existir o quan existeixi clara 

evidència d'increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les circumstàncies econòmiques, es 

procedeix a revertir l'import d'aquesta rebaixa. 

8. Impostos sobre beneficis. 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de 

l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits 

fiscals. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que 

resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les 

deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats / 

diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions.  

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen com aquells 

imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius 

i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits 

per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal 

o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los.  

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables excepte del 

reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no 

afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per impostos diferits, 

identificats amb diferències temporals només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la 

Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. La resta d'actius 

per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents de compensar) només es reconeixen 

en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals 

poder fer-los efectius. 
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En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) 

a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb 

els resultats de les anàlisis realitzades. 

 

9. Ingressos i despeses.  

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament, és a dir, quan es produeix el corrent 

real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el 

corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 

contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc 

ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.  

10. Subvencions, donacions i llegats. 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats 

al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica 

i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la 

subvenció.  

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com passius de 

l'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 

11. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. No es reconeix 

benefici ni pèrdua alguna en les operacions internes. 

 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

Immobilitzat material 

Les partides que componen l'immobilitzat material de la Societat, així com el moviment de cadascuna 

d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

 

 

Cost 

Saldo Inicial a 

31.12.19 Altes Baixes Traspassos 

Saldo Final 

 a 31.12.20 

Mobiliari 463,95    463,95 

Altre immobilitzat material 11.376,70    11.376,70 

TOTAL 11.840,65    11.840,65 

 

Amortització 

Saldo Inicial a 

31.12.19 Dotació Baixes Traspassos 

Saldo Final  

a 31.12.20 

Mobiliari 463,95    463,95 

Altre immobilitzat material 0,00      0,00 

TOTAL 463,95      463,95 
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Immobilitzat intangible 

Les partides que componen l'immobilitzat intangible de la Societat, així com el moviment de cadascuna 

d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

 

 

Cost 

Saldo Inicial a 

31.12.19 Altes Baixes Traspassos 

Saldo Final 

 a 31.12.20 

Aplicacions informàtiques 24.960,00    24.960,00 

TOTAL 
24.960,00    24.960,00 

 

Amortització 

Saldo Inicial a 

31.12.19 Dotació Baixes Traspassos 

Saldo Final  

a 31.12.20 

Aplicacions informàtiques 24.960,00    24.960,00 

TOTAL 
24.960,00    24.960,00 

 

 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

No existeixen operacions d’aquesta naturalesa 

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

No existeixen operacions d’aquesta naturalesa 

 

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

No existeixen operacions d’aquesta naturalesa 

 

9. ACTIUS FINANCERS 

 

1. Desglossament de cada epígraf atenent a les categories establertes en la norma de registre i 

valoració novena.  

 

 

 

2. No hi ha moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament 

originades pel risc de crèdit. 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Actius financers a cost 

amortitzat 
2.818,56 2.491,81 367.585,28 365.300,98 370.403,84 367.792,79

Actius financers mantinguts 

per a negociar

Actius financers a cost

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.818,56 -2.491,81 -367.585,28 -365.300,98 -370.403,84 -367.792,79

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini

TotalInstruments 

de patrimoni

Valors 

representatius 

de deute

Altres
Instruments 

de patrimoni

Valors 

representatius de 

deute

Deutors de les 

activitats i altres 

comptes a cobrar

Altres
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3. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 

 

 

4. Usuaris i altres deutors  

 

5. No hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti els actius financers, com ara litigis, 

embargaments, etc. 

 

 

10. PASSIUS FINANCERS 

 

1. Desglossament dels epígrafs atenent a les categories establertes en la norma de registre i 

valoració desena.  

 

 

2. No hi ha deutes amb garantia real. 

 

 

 

11. FONS PROPIS 

 

La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el següent: 

Concepte 2020 2019 

Fons dotacional 30.050,61 30.050,61 

Guanys acumulats i altres 

reserves 

349.436,19 373.183,51 

Excedent de l’exercici -4.140,60 -23.747,32 

Total 375.346,20 379.486,80 

Institut d'Estudis Catalans

Total 365.300,98 2.284,30 0,00 367.585,28

2019 Augments Disminucions 2020

365.300,98 2.284,30 0,00 367.585,28

Usuaris, patrocinadors 

i altres deutors de les 

activitats

Total

2019 Augments Disminucions 2020

2.491,81 326,75 0,00 2.818,56

2.491,81 326,75 0,00 2.818,56

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Passius financers a cost 

amortitzat
1.263,17 6.216,67 1.263,17 6.216,67

Passius financers 

mantinguts per a negociar

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,17 6.216,67 0,00 0,00 1.263,17 6.216,67

Instruments financers a llarg 

termini

Total
Deutes amb 

entitats de 

crèdit Altres

Deutes amb 

entitats de 

crèdit

Instruments financers a curt termini

Creditors per 

activitats i altres 

comptes a pagar

AltresDerivats
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12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

L’entitat no ha rebut ni ajuts ni subvencions. 

 

13. SITUACIÓ FISCAL 

L’Entitat ha optat per l’aplicació del Règim Fiscal especial establert per la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre. En virtut de l’aplicació de l’esmentada norma es facilita la següent informació addicional, 

complementària de la facilitada en els apartats anteriors d’aquesta memòria: 

 

1. La totalitat dels ingressos d’explotació de la Fundació procedeixen de la realització de l’explotació 

econòmica exempta en virtut de l’apartat 2n de l’article 7 de la Llei 49/2002. 

2. Els ingressos financers, derivats d’interessos de comptes bancaris, estan exempts en virtut de 

l’apartat 2n de l’article 6 de l’esmentada Llei. 

3. La totalitat de les despeses d’explotació estan vinculats directament a la realització de l’explotació 

econòmica que realitza d’Entitat. 

4. La totalitat de les rendes de la Fundació es destinen a la finalitat de l’Entitat. 

5. Els membres del Patronat no han rebut cap quantitat durant l’exercici per l’acompliment del seu 

càrrec. 

6. La Fundació no posseeix cap participació en societats mercantils, per tant, no hi ha cap mena de 

retribució percebuda per possibles administradors que representin a l’Entitat en alguna societats 

mercantil. 

7. L’Entitat no té subscrits Convenis de Col·laboració en activitats d’interès general. 

8. Fins a la data no es porten a terme activitats prioritàries de mecenatge. 

9. La destinació del patrimoni en els casos de dissolució de l’Entitat, s’estipula en l’article 33 dels 

Estatuts de la Fundació.  

 

14. INGRESSOS I DESPESES 

1. No hi ha Despeses de personal  

2. Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Aprovisionaments” són els següents:  
 

Aprovisionaments 2020 

Compres de mercaderies 0,00 

Treballs realitzats per altres empreses 32.584,05 

Variació de mercaderies 8.652,13 

Reversió del deteriorament  de mercaderies -9.189,97 

Total 32.046,21 
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3. Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Ajuts concedits i altres despeses” són els 
següents:  

 
 

Ajuts concedits 2020 

Premis 6.000,00 

Borses d’estudi 9.000,00 

Total 15.000,00 

 

 

4. Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Altres despeses d'explotació” són els 

següents:  

 

Altres despeses d’explotació 2020 

Serveis exteriors 19.422,78 

Altres tributs 476,32 

 

 

 

15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 

ESTATUTÀRIES 

   

Càlcul quadre ingressos ajustats de l’exercici 

 

Conceptes

(imports en euros)
Imports

Prestacions de serveis 2.429,72

Donacions i  altres ingressos per a activitats 60.374,99

Deterioraments i  pèrdues (reversions) 45.483,92

Ingressos (1) 108.288,63

Resultat pos i tiu obtingut amb l 'a l ienació o gravamen dels  béns  que es  reinverteixin en l ’adquis ició 

o el  mi l lorament d’a l tres  béns  (2.1)
0,00

Subvencions , donacions  i  l legats  no reintegrables  amb fina l i tat específica , traspassats  a l  resultat 

de l 'exercici  (2.2)
0,00

Subvencions , donacions  i  l legats  no reintegrables , de caracter monetari  i  sense fina l i tat específica , 

destinats  a  incrementar la  dotació (2.3)
0,00

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2) 0,00

Ajust pos i tiu comptabi l i tzat en el  patrimoni  net per canvis  de cri teris  comptables  o correcció 

d'errades  (4) 
0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4) 0,00

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 108.288,63
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Càlcul quadre despeses ajustades de l’exercici 

 

 

Càlcul quadre exercici 

 

 

 

Conceptes

(imports en euros)

Despeses

directes (a)

Despeses

indirectes (b)

Total

despeses

Ajuts concedits 15.000,00 15.000,00

Edició de publicacions 32.584,05 32.584,05

Reparacions i  conservació 860,00 860,00

Serveis professionals independents 4.091,70 5.422,21 9.513,91

Transports 329,32 329,32

Primes d'assegurances 371,58 371,58

Serveis bancaris 197,51 197,51

Subministraments 3.556,50 3.556,50

Altres serveis 2.474,00 2.119,96 4.593,96

Tributs 476,32 476,32

Variació d'existències de productes acabats i  en curs de fabricació 8.652,13 8.652,13

Deterioraments i  pèrdues 36.293,95 36.293,95

Despeses (7) 54.521,33 57.907,90 112.429,23

Imports de les dotacions anuals de l ’amorti tzació i deterioraments associats a les

invers ions vinculades directament a l ’activi tat fundacional (s i segueix cri teri d'invers ió

recursos  propis  en l 'exercici ) (8.1)

0,00 0,00

Import de les  despeses  derivades  de les  subvencions , donacions  i  l legats , no 

reintegrables  i  amb fina l i tat específica , traspassats  a l  resultat de l 'exercici , i  en 

correlació amb l 'a just extracomptable rea l i tzat en els  ingressos  (8.2)

0,00 0,00 0,00

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (9)=(Σ8) 0,00 0,00 0,00

Imports dels recursos propis destinats a finançar les invers ions vinculades directament

a l ’activi tat fundacional  (s i  segueix cri teri  d'invers ió recursos  propis  en l 'exercici ) (10)
0,00 0,00

Ajust negatiu comptabi l i tzat en el  patrimoni  net per canvis  de cri teris  comptables  o 

correcció d'errades  (11) 
0,00 0,00 0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11) 0,00 0,00 0,00

Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 54.521,33 57.907,90 112.429,23

Conceptes

(imports en euros)
Imports

Ingressos ajustats (6) 108.288,63

Despeses indirectes ajustades (13b) 57.907,90

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 50.380,73

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals (15) = ((14) * 70%

o el % superior fixat als estatuts)
35.266,51

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a) 54.521,33

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) 19.254,82
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Quadre càlcul darrers exercicis: 

 

 

 

 

Les partides més significatives que la fundació identifica amb el compliment de les seves finalitats són: 

 

 Ajuts concedits, 15.000,00€, constituïts bàsicament pel Premi i les Borses Fundació Mercè Rodoreda, 

activitats ja descrites en el punt 1 de la present memòria. 

 

 L’organització d’activitats relacionades amb la divulgació de l’escriptora, la seva figura i la seva 

literatura, 6.937,28, jornades i activitats descrites a l’apartat 1 d’aquesta memòria.  

 

 L’edició de publicacions relacionades amb la divulgació de l’escriptora, la seva figura i la seva 

literatura, 39.521,33, les publicacions de la Fundació descrites a l’apartat 1 d’aquesta memòria. 

 

 

 

 

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

Totes les operacions amb parts vinculades durant l'exercici 2020, són pròpies del tràfic ordinari de la 

societat i han estat realitzades en condicions de mercat.    

 

A continuació es desglossen les transaccions amb empreses del grup, amb entitats associades i multigrup.   

 

 

Exercici

Import 

aplicació 

obligatòria 

(15)

    Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
Import 

pendent

2019 2017 2018 2019 2020 Total
% 

compliment

2016 143.082,15 100.157,51 94.442,30 94.442,30 5.715,20 100.157,50 100,00% 0,00

2017 120.748,45 84.523,92 91.508,36 85.793,16 85.793,16 101,50% 0,00

2018 62.453,36 43.717,35 81.707,72 81.707,72 81.707,72 186,90% 0,00

2019 105.248,15 73.673,71 128.995,47 128.995,47 128.995,47 175,09% 0,00

2020 50.380,73 35.266,51 54.521,33 54.521,33 54.521,33 154,60% 0,00

Total 337.338,99 451.175,18 94.442,30 91.508,36 81.707,72 128.995,47 54.521,33 451.175,18 0,00

Imports 

executats al 

compliment 

directe 

en l'exercici

(S13a)

Ingressos 

nets 

ajustats         

(14)



 

 
 

 

 

                                                                                           22 

FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA  

TANCAMENT EXERCICI 2020 

 

Saldos i transaccions realitzades 

amb la societat en l’exercici 

2020 

Amb societats del 

grup 

Amb entitats 

associades i 

multigrup. 

Amb altres societats 

ACTIUS      

Préstecs i comptes a cobrar      

Actius financers disponibles per a  

la venda 
     

Efectiu i altres actius líquids 

equivalents 
     

Altres actius      

Total      

PASSIUS      

Deutes amb entitats de crèdit      

Altres passius      

Total      

INGRESSOS      

Ingressos financers      

Ingressos per vendes i prestació 

de serveis 
    2.201,13 

Ingressos per vendes i lloguers 

d’immobles 
     

Altres ingressos     60.374,99 

Total     62.576,12 

DESPESES      

Despeses financeres      

Serveis exteriors i altres despeses   1.063,37 

Comissions pagades      

Total     1.063,37 

 

  17. ALTRES OPERACIONS 

 

 No s'han produït correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament relacionades amb saldos 

pendents anteriors. 

 La fundació no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra prestació a llarg termini, i 

tampoc s'han registrat indemnitzacions per acomiadament de membres de l'Alta Direcció. Tampoc 

s'ha realitzat cap pagament als membres de l'Alta Direcció basat en accions.   

 Els Administradors de la Fundació no han portat a terme durant l'exercici operacions alienes al 

tràfic ordinari o que no s'hagin realitzat en condicions normals de mercat amb la Fundació.  
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 La Fundació no ha efectuat durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap crèdit al personal de 

l'Alta Direcció, ni als membres del Consell d'Administració. 

 

 

18. ALTRA INFORMACIÓ 

 

1. No existeix cap acord de l'empresa que no figuri en balanç i sobre els quals no s'hagi incorporat 

informació en altra nota de la memòria.  

 

2. A 31 de desembre de 2020, la composició del Patronat és: 

 
 

Joandomènec Ros President  

Jaume de Puig Oliver Vicepresident  

Marta Prevosti i Monclús Vicepresidenta 

Josep Enric Llebot i Rabagliati Secretari 

Ramon Pinyol i Torrents Vocal 

Pere Puigdomènech i Rosell Vocal   

Alícia Casals i Gelpí Vocal 

M. Teresa Cabré i Castellví Vocal 

Maria Corominas i Piulats, fins el 30.6 Vocal 

Jaume Guillamet, des de l’1.7 Vocal 

Margarida Puig i Casas Vocal 

Josep Massot i Muntaner Membre electiu 

Joaquim Mallafrè i Gavaldà Membre electiu 

Damià Pons i Pons Membre electiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


