
Fundació 
Julio Muñoz 
Ramonet 

FUNDACIÓ PRIVADA JULIO MUÑOZ RAMONET 

BALANÇOS ABREUJATS AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 2016 l 2015 
(xifres expressades en euros) 

NOTES DE 
LA 

ACTIU MEMÒRIA 

A) ACTIU NO CORRENT 

l. Immobilitzat intangible S.l 
2. Apl icacions informàtiques 

11 . Immobilitzat material 5.2 
2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 

3. Mobiliari l equips per a processos 
d'informació 

4. Altre immobilitzat material 

5. Immobilitzacions materials en curs i 
acomptes 

IV. Béns del patrimoni cultural 5.3 
l. Béns immobles 
3. Béns mobles 

B) ACTIU CORRENT 

11. Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar 6.1 

l. Usuaris i deutors per vendes i prestació de 
serveis 

2. Deutors, entitats del grup, associades i 
altres parts vinculades 

V. Perlodificacions a curt termini 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 
l. Tresoreria 

TOTAL ACTIU (A+B) 

2016 2015 

14.909.523,04 14.916.254,10 

4.604,96 5.001,36 
4.604,96 5.001,36 

719.604,57 1.110.606,74 
576.624,85 658.263,07 

30.796,55 13.120,66 

72.458,35 0,00 

39.724,82 439.223,01 

14.185.313,51 13.800.646,00 
12. 750.928,51 12.366.261,00 
1.434.385,00 1.434.385,00 

536.946,92 660.166,79 

93.832,60 139.081,92 

15.125,00 0,00 

78.707,60 139.081,92 

0,00 4.383,25 

443.114,32 516.701,62 
443.114,32 516.701,62 

15.446.469,96 15.576.420,89 

Les notes 1 a 13 descrites en la memòria abreujada formen part integrant dels balanços a 31 de desembre de 2016 
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Fundació 
Julio Muñoz 
Ramonet 

FUNDACIÓ PRIVADA JULIO MUÑOZ RAMONET 

BALANÇOS ABREUJATS AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 201612015 

(xifres expressades en euros) 

NOTES DE 
LA 

PASSIU MEMÒRIA 

A) PATRIMONI NET ECPN 

A-1) Fons Propis 

l. Fons dotacionals o fons socials 

l. Fons dotacionals o fons social 

Ill. Excedents d'exercicis anteriors 
l. Romanent 

2. Excedent negatius d'exercicis anteriors 

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

A-2) Subvencions, donacions l llegats rebuts l 
altres ajustaments 8 

l. Subvencions oficials de capital 

2. Donacions i llegats de capital 

C) PASSIU CORRENT 

11. Deutes a curt termini 6.2 
3. Altres deutes a curt termini 

IV. Creditors per activitats i altres comptes a 
pagar 6.2 

2. Creditors varis 

4. Passius per impost corrent i altres deutes 

amb les Administracions Públiques 9.2 

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

2.016 2.015 

14.912. 762,28 14. 797 .143,98 

220.468,69 202.018,91 

30.050,61 30.050,61 
30.050,61 30.050,61 

171.968,30 67.475,11 
221.451,04 116.957,85 

-49.482,74 -49.482,74 

18.449,78 104.493,19 

14.692.293,59 14.595.125,07 
339.724,82 160.918,08 

14.352.568, 77 14.434.206,99 

533.707,68 779.276,91 

398.122,78 498.221,92 
398.122,78 498.221,92 

135.584,90 281.054,99 
134.024,77 276.241,69 

1.560,13 4.813,30 

15.446.469¡96 _!5.576.420,89 

Les notes 1 a 13 descrites en la memòria abreujada formen part integrant dels balanços al 31 de desembre de 2016 
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COMPTES DE RESULTATS ABREUJATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS TANCATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 
12015 

(xifres expressades en euros) 

NOTES DE 
LA 

MEMÒRIA 2016 2015 

l. Ingressos per les activitats 10.5 532.000,00 454.500,00 

d) Subvencions oficials a les activitats 532.000,00 454.500,00 

6. Altres ingressos de les activitats 0,26 0,00 

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
0,26 0,00 

8. Altres despeses d'explotació -505.462,99 -346.852,84 

a) Serveis exteriors -505.311,88 -346.852,84 

a3) Reparacions i conservació -42.758,33 -43.711,89 

a4) Serveis professionals independents -395.463,05 -273.263,91 

a6) Primes d'assegurances -5.612,97 -6.461,72 

a7) Serveis bancaris -52,86 -45,64 

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 -515,31 

a9) Subministraments -33.419,40 -21.048,33 

alO) Altres serveis -28.005,27 -1.806,04 

b) Tributs -151,11 0,00 

9. Amortització de l'immobilitzat 5.1-5.2 -89.771,09 -82.364,67 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 8 81.638,22 79.167,95 

l) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+6+8+9+10) 18.404,40 104.450,44 

14. Ingressos financers 45,38 85,99 

15. Despeses financeres 0,00 -43,24 

li) RESULTAT FINANCER (14+15) 45,38 42,75 

Ill) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (1+11) 18.449,78 104.493,19 

19. lmeostos sobre beneficis 0,00 0,00 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111+19) ..... ~~. 104.493,19 

Les notes 1 a 13 descrites en la memòria abreujada formen part integrant dels comptes de resultats dels exercicis anuals 
tancats el 31 de desembre de 2016 



l Fundació 
JulioMuñoz 
Ramonet 

FUNDACIÓ PRIVADA JUUO MUÑOZ RAMONET 

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 2016 l 

2015 

(xifres expressades en euros) 

Total 

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014 30.050,61 

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015 30.050,61 

l. Excedent de l'exercici 0,00 

11. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015 30.050,61 

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016 30.050,61 

l. Excedent de l'exercici 0,00 

11. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 

Ill. Altres variacions del patrimoni net 0,00 

30.050,61 

Fons Propis 

Excedents Subvencions, 
d'exercicis Excedent de donacions i 

anterior l'exercici llegats rebuts 

50.996,67 16.478,44 14.513.374,94 

50.996,67 16.478,44 14.513.374,94 

0,00 104.493,19 0,00 

0,00 0,00 81.750,13 

67.475,11 104.493,19 14.595.125,07 

67.475,11 104.493,19 14.595.125,07 

0,00 18.449,78 0,00 

0,00 0,00 -81.638,22 

104.493,19 -104.493,19 178.806,74 

171.968,30 18.449,78 14.692.293,59 

Les notes 1 a 13 descrites en la memòria formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis anuals tancats el 31 de desembre de 2016 

TOTAL 

14.610.900,66 

14.610.900,66 

104.493,19 

81.750,13 

14.797 .143,98 

14.797.143,98 

18.449,78 

-81.638,22 

178.806,74 

14.912. 762,28 

u, 
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La presenl memona abreujada es formula amb I'objecte de complelar, ampliar' i comenlar la 
informació inctosa en el balan9 abreujat, el compte de resultals abreujat i I'estat abreujat de canvis en 
el palrimoni nel. 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIO 

1.1. Constitució i legislació aplicable 

Fundació Privada Julio Muñoz Ramonet (en endavant també, la FUNDACIÓ) és una fundaci6 
privada sense afany de lucre que es va conslituir I'any 1995. 

Es regeix per les següents disposicions: 

• Els seus Estatuls. 

• La legislaci6 de la Generalital de Calalunya en matéria de fundacions: 

La Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificaci6 de 
I'aclivilat de les associacions declarades d'utililat pública. 

La Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya 
relatiu a les persones juridiques. 

La Llei 5/2011 , de 19 de juliol, de modificació de la lIei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya, relaliu a les persones juridiques. 

La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Calalunya, titols 1111, aixl com 
pels articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, que es mantenen 
vigents. 

El Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s'aprova la Instrucci6 per a l'organitzaci6 i el 
funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Calalunya 
(vigent fins el20 de gener de 2015). 

• Altra normaliva d'8mbit eslatal (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal de les 
entitats sense afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge i Reial Decret 1.270/2003, 
de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per l'aplicaci6 del régim fiscal de les entitats 
sense afany de lucre i deis incenlius fiscals al mecenatge). 

• En matéria comptable, pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjecles a la I Generalilat de 
Calalunya (PCFundAss) , en vigor des de 1'1 de gener de 2009, i de 14 de 
setembre de modificaci6 del Pla de comptabilitat de les i~~~~~~~~~:~~! a 
la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decrel --_ ....... !i 
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Figura inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
amb el número 1357. 

El seu número d'identificació fiscal és el G61645149. 

El domicili social de la FUNDACIÓ es troba a Pla,a Sant Jaume, sense núm. de Barcelona. 

1.2. Finalitats estatutaries 

Segons defineixen els seu s estatuts, la FUNDACIÓ té per objecte I'adquisició, conservaclo I 
manteniment de les finques situades al carrer Muntaner, 282-290 i Avenir 26-28 a la ciutat de 
Barcelona, inclosos parc i jardl, amb tot el seu contingut complet, per tal de procurar la seva visita al 
públic en general, com a foment, divulgació i defensa de la cultura, la prom oció de les arts en general , 
i la difusió del patrimoni cultural de Julio Muñoz Ramonet. Per tal de complir amb aquesta missió, la 
FUNDACIÓ te com a prioritat la recuperació de tot elllegat, havent realitzat les següents accions: 

En litigi amb la famil ia del testamentari des de 1995, la ciutat va rebre les claus de la finca el juliol del 
2013, peró hi mancava la important col ' lecció d'art, el motiu que fonamentava la cessió del lIegat. Per 
tant durant I'any 2016 s'ha continuat amb les actuacions judicials i de recerca per a la recuperaci6 de 
les obres d'art que havien d'estar dipositades a l' es mentada finca segons les disposicions 
testamentaries a través deis dos processos judicials civil i penal. Per la via civil , el procés es troba des 
de I'any 2014 en fase d'execució de la Sentencia del Tribunal Suprem i la reclamació dellliurament 
deis quadres "La Virgen del Pilar" de Goya i "La Anunciación" de El Greco, en dipósit a casa de Isabel 
Muñoz Villalonga per part de la Guardia Civil, que se segueix en el Jutjat d'lnstancia n'1 de Barcelona. 

• El 14 d'abril de 2014 la FUNDACIÓ va estar objecte d'una altra demanda per part de les 
germanes Muñoz Villalonga, en la qual demanaven la declaraci6 de nul ' litat de pie dret de la 
mateixa i la declaració d'extinció de la seva personalitat juridica, que el Jutjat d'lnstancia 
número 23 de Barcelona va desestimar el 26 d'octubre de 2015. 

• El 29 de desembre del 2015 la familia ha interposat una nova demanda reclamant la propietat 
d'aquests dos quadres, paralitzant de nou el seu Iliurament. La part demandada, després d'un 
Ilarg procés, ja ha estat requerida per al seu lIiurament i actualment s'esta pendent de la seva 
recuperació. 

Pel que fa a la resta de la col'lecció el jutjat ha in iciat el procés per la valoració de totes les obres par 
part d'un périt independent. Aquesta valoració per part del périt es va iniciar durant el mar, del 2016 i 
es preveu que finalitzi a final s de mar, de 2017. 

Pel que fa al procés penal, la querella que es va interposar contra les germanes Muñoz Villalonga pels 
delictes d'apropiació indeguda i estafa processal, el Jutjat d'lnstrucció número 29 de Barcelona durant 
I'any 2015 es va prendre declaraci6 d'alguns testimonis i del perits que han elaborat els inventaris de 
les obres d'art lliurades i de les reclamades. Manca encara la citació de les persones denunciadas. 

La FUNDACIÓ, arran de la presa de possessió de les finques des del dia 25 de juliol de 2013, ha 
assumit la gestió de tots aquells serveis de manteniment i conservació de~li:línq')Sls . ha iniciat els 
passos per elaborar una proposta viable per la gestió de la finca. Les act á[¡c5lI'S portacfe , terme són 
les següents: 16 .. ' 

::: ' = l .. ' e _ /);: "J _ 
o ;:f'''¿- ~ 
::1 • 
~ lIul:'11I. tlu ln !4 
~ ., ld !!. /I. , .. 

\ a.lnll iU ll , l. . I 

~ .,." ""'(la"!?) 
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Pel que fa al manteniment i eonservaci6 deis objeetes, obres d'art i mobles que han restat als dos 
edifieis eom a part del IIegat, la FUNDACIÓ va iniciar I'any 2014 tot un seguit d'aetuacions de 
conservació preventiva de les obres i mobles ubicades a la casa principal i la torre dirigides a 
preservar les peces amb valor patrimonial. S'ha continuat treballant en les accions de catalogació i 
conservació preventiva de les peces ubicades als edificis, així com seguiment de les peces 
traslladades als magatzems de museus especíalitzats per a la seva conservaci6 i custodia mentre no 
s'habiliti la casa per exposar-Ios amb condicions de neteja i seguretat adequats. Els museus implicats 
s6n el MNAC per a les escultures i pintures, al Museu del Disseny de Barcelona els objectes i mobles, 
i al Museu del Teixit de Terrassa els tapissos, amb qui s'han signat els corresponents convenis de 
col ·laboració. Les peces i mobles que sois ten en valor per context, han estat revisades, netejades i 
protegides dins de les cases a I'espera que es realitzin les accions de manteniment pertinents. 

bl Manteníment, conservacíó í arranjament deis edífícis 

Amb la presa de possessí6 de les finques des del dia 25 de juliol de 2013, la FUNDACIÓ va prioritzar 
la gestió de tots aquells serveis de manteniment i conservaci6 de les cases i el jardl. Durant I'any 2016 
s'ha renovat el contracte de vigilancia i seguretat de la finca, el contracte de manteniment preventiu 
setmanal de la casa principal, el contracte de neteja setmanal de les parts no patrimonials de la casa 
principal i la caseta de seguretat, i s'han continuat realitzant les analisis de clima, plagues, térmits i 
humitats. 

Tanmateix, durant I'exercici 2016, s'han detectat diferents fuites d'aigua en el soterrani de la casa 
principal que ha provocat la necessitat de prendre diferents mesures al respecte per tal de corregir 
aquesta situaci6 i poder manten ir aixlles instal' lacions en bon esta!. 

cl Arranjament del Jardi 

Pel que fa als jardins, al maig de 2015 es van iniciar les obres de conservació i manteniment relatives 
a I'arranjament deis jardins, que van consistir en renovar la xarxa de reg, fer la instal 'laci6 de les 
cameres de seguretat, transformar la piscina en un estany naturalitzat i rehabilitar I'estany principal del 
jardí. Pel que fa als camins, s'ha adequat un circuit que assegura I'accessibilitat a totes les parts del 
jardl i s'han revisat tots els paviments. Pel que fa a la part vegetal, l'actuaci6 ha consistit en recuperar 
els arbres i les plantes que originariament es van preveure en els projectes d'en Forestier del 1918 i 
d'en Mirambell de 1956. 

Finalitzades aquestes obres de millora deis jardins, al mar\, de 2016, i amb I'obertura al públic deis 
mateixos el dia 5 de juny de 2016, va sorgir la necessitat d'iniciar el manteniment d'aquest per tal de 
tenir-Io en condicions óptimes, per la qual cosa es va adjudicar el manteniment del jardl a la mateixa 
empresa adjudicataria de les obres per un periode d'un any. 

Per altre part, també s'ha contractat el servei de neteja del jardí en quatre parts diferenciades, la zona 
d'aigua, paviments, zona enjardinada i mobiliari urba. 

dl Convertir la Torre en biblioteca pública 

Pel que fa a la Torre, s'esta treballant en el projecte per convertir-la en biblioteca pública de 
Barcelona. A partir de I'estudi d'usos realitzat per I'arquitecte Enric Soria I'any 2013, de I'estudi 
funcional real itzat pel Consarci de Biblioteques de Barcelona i I'informe d'elements patrimonials a 
preservar elaborat per VECLUS, s'ha preparat un conveni de col ' laboraci6 - ft 11,; FUNDACIÓ i 
BIMSA per a realitzar el projecte constructiu ; durant el quart trimestre de 20 ~~ a co~ r concurs 
d'idees relatiu al contracte de serveis de redacci6 de I'avantprojecte per a I I!Ili " ~ 

~ " ¡:¡ 
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Durant el 2016, es va adjudicar la redacció d'un informe jurldic amb I'objectiu d'analitzar des del punt 
de vista de dret civil , les possibilitats de viabi litat de la construcció d'una biblioteca pública substancial 
modificació de la casa llegada. 

e) Projecte de patrimonlalització i muse'ització de la casa principal 

En aquest apartat que és el més important de cara al futur de la FUNDACIÓ, el repte esta en definir el 
projecte de muse'ització de la casa principal, tant si es rep la col' lecció d'obres d'art com si no. Durant 
I'any 2015 es va elaborar un estudi de recomanacions i requeriments per al projecte de muse'ització de 
la casa principal i un estudi comparatiu del funcionament i gestió de cases patrimonials nacionals i 
internacionals. 

Addicionalment al juny de 2016 es va contractar la redacció d'un informe jurldic de carácter executiu 
que analitzi la singular caracterlstica de la finca de la Fundació Privada Julio Muñoz Ramonet, situada 
a la ciutat de Barcelona als carrers Muntaner núm. 282-290, inclosos el parc i jardl, i Avenir núm. 26-
28, que té la voluntat d'ús públic, amb especial deteniment en relació amb les alternatives d'usos i 
activitats potencials i tot tenint en compte el régim de protecció i catalogació de les edificacions 
materialitzades a les referides finques. 

Les possibles activitats a realitzar són: 

Visites lIiures i gratu'ites. 
Visites concertad es i de pagament. 
Oferta d'activitats culturals gratu'ites. 
Oferta d'activitats culturals de pagamenl. 
Oferta de publicacions de pagament. 
Lloguer d'espais per activitats privades. 
Lloguer d'espais per oferir activitats culturals de pagament o gratu'ites. 
I altres activitats que es puguin identificar. 

Els temes a regular tenint en compte I'actual ordenament juridic són: 

Reglament d'usos i d'activitats . 
Procediments de sol, licitud, de selecció i d'autorització d'activitats. 
Determinació de preus. Tractament de preus a ONG i a empreses. 
Condicions dellloguer deis espais pel lIogater. 
Condicions de la Fundació pel lIoguer deis espais (seguretat, assegurances , autorització 

2. 

2.1. 

d'activitats ... ). 
Les condicions del servei de seguretat privada en un espai d'ús públic. 
L'aplicació de la LOPD, plans d'emergéncies i plans de seguretat 
t allres qüestions que es considerin com a producte de I'analisi. 

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS 

Imatge fidet 

\t\~ts /JI 

~~6"\. ~ ~ ::i ift . 

~ ~' . . L~'i 'Jl. 
' ;~ r:: ;:; . ~~í~ , ~ . 

~ ¿''l.o r~ 

~ l!lbl 11, " "'" l: .., Ih Aa'UJ/', , ~ 
Itnlll. rll , l . • . I 

", .. " 
Els comptes anuals abreujats deis exercicis 2016 i 2015 han estat preparats con Incipis i 
criteris comptables generalment acceptats, a partir deis registres comptables de la FUNDACtÓ, amb 
I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis resullats de les seves 
operacions i deis canvis en el Patrimoni nel. 

Atenent al que estable ix I'article 3 del PCFundAss, la FUNDACIÓ té la condició d'entitat de dimensió 
redu'ida, en complir-se dos deis tres requisits exigits per I'art icle 3 del Decret 259/2008, de 23 de 
desembre, pel qual s'aprova el PCFundAss: 

• El volum anual d'ingressos és inferior a 2 milions d'euros. 
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• El nombre mitja de treballadors empleats durant J'exercici és inferior a 10. 

lO 

Malgrat que la FUNDACIÓ compleix els requisits per tal de formular els seus comptes anuals 
abrelljats mitjanyant el model simplificat, aquesta formula els seus comptes en el model abreujat. 

EIs comptes anuals abreujats de I'exercici 2016 han estat formulats pel Patronat de la FUNDACIÓ, 
amb carácter previ a la seva aprovaci6 per par! del mate ix órgan de govern. 

Les xifres que figuren als documents que integren els comptes anuals abreujats estan expressades en 
euros, moneda funcional de les operacions de la FUNDACIÓ. 

2.2. Principis comptables 

En la preparaci6 deis comptes anuals abreujats s'han pres en consideració les normes de registre i 
valoració que es descriuen a la nota 4, havent-se aplicat els principis comptables obligatoris que 
puguin tenir un efecte significatill sobre els mateixos. 

2.3, Aspectes crítics de la valoracíó í estimació de la Incertesa 

La preparaci6 deis comples anuals abreujats reqllereix, en alguns casos, efectuar estimacions i 
prendre en consideració determinats estimadors. Aquests han d'avaluar-se de manera continuada en 
el temps, i fonamentar-se, básicament, en J'experiencia histórica de la FUNDACIÓ, o, a manca 
d'aquesta, en la d'altres entitats per!anyents al mate ix sector d'activitat en el qué actua la FUNDACIÓ, 
També cal prendre en consideració les expectatives futures que es consideren raonables atenent a les 
circumstáncies. 

Les estimacions considerades per a formular els comptes anuals abreujats s'han realitzat atenent a la 
millor informació disponible a la data de formulació, Qualsevol modificació en el futur d'aquestes 
estimacions s'aplicaria de forma prospectiva a partir del moment en que fos coneguda i sempre i quan 
millorés la qualitat de la informació presentada, reconeixent I'efecte del canvi en I'estimació realitzada 
en el compte de resllltats de J'exercici en qüesti6. 

2.4, Comparació de la Informació 

Els comptes anuals abreujats de I'exercici 2016 i 2015 s'han formulat mitjanyant J'aplicaci6 de criteris 
uniformes de valoraci6, agrupaci6 i c1assificaci6, de manera que la informació que es presenta és 
homogénia i comparable. 
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3. EXCEDENT DE L'EXERCICI 

El Patronat proposa traspassar I'excedent de I'exercici tal i com es mostra al quadre següent: 

Bases de repartlmen! Import 

Exceden! de I'exereíeí 2016 18.449.78 

To!al base de repartímen! = To!al aplieaeió 18.44978 
Aplieaeió a Import 

Romanent 18.44978 

To!al aplleaeló = To!al base de repartimen! 18.449,78 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Els criteris comptables emprats en I'elaboracio deis comptes anuals abreujats son els següents: 

4.1. Immobilitzat intangible 
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D'acord amb la norma de valoracio n' 6 del PCFundAss, s'han inclós a I'actiu, com a immobilitzat 
intangible, les despeses de desenvolupament de la pagina web de la FUNDACIÓ. 

Aquest immobilitzat és objecte d'amortitzacio, d'acord amb la seva naturalesa i vida útil, estimada en 
tres anys. 

4.2. Immobilitzat material 

La norma de valoracio 7' de Patrimoni cultural del Pla de comptabi litat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya disposa que no formen part del 
patrimoni cultural les instal'lacions i els elements diferents deis consubstancials que formin part 
d'aquests o del seu guarn iment, encara que tinguin el caracter de permanéncia. En aquest sentit, 
durant I'exercici 2014 es va procedir a determinar, segons informe d'expert independent, el valor de 
les instal ' lacions de les dues finques rebudes en elllegat, resultan! un import de 791 .680 euros. 

Aques!es instal-lacions es classifiquen com a Immobili!zat material i son objecte d'amortització, 
d'acord amb la seva naturalesa i vida útil, a partir de I'exercici 2014 inclós, atés que I'informe de 
valoració data de febrer de 2014, i no existeixen variacions significatives respecte del valor que 
resultaria al 31 de desembre de 2013. El termini de vida útil considerat ha estat de 10 anys. 

Duran! els exercicis 2016 i 2015 també s'han incorporat a I'immobilitzat de la FUNDACIÓ diverses 
instal 'lacions técniques, mobiliari i equips informatics per a I'espai que s'esta adequant per a ubicar les 
oficines de la FUNDACIÓ. 
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4.3. Béns integrants del Patrimoni Cultural 
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D'acord amb I'establert al Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de 
comptabilitat de les fu ndac ion s i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, i en concret la norma de valoració 7' de Patrimoni cultural, es consideren patrimoni cultural 
els elements patrimonials mobles o immobles d'interés artístic, históric i cultural, paleontológic, 
arqueológic etnológic, cientlfic o técnic, com també el patrimoni documental i bibliogrefic, els 
jaciments, zones arqueológiques, lIocs naturals, jardins i pares que tinguin valor artístic, históric i 
cultural o antropológic. En concret, s'inclouran els béns que compleixin les condicions requerides a les 
Ileis 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni históric, o de 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural cata la. 

En virtut de resolució del Jutjat d'tnstáncia n01 de Barcelona de 25 de juliol de 2013, la FUNDACIÓ va 
obtenir la possessió de les finques lIegades pel Sr. Julio Muñoz Ramonet el manteniment de les quals 
constitueix la finalitat de I'entitat, per la qual cosa va procedir al seu enregistrament comptable. Ates 
que les finques esmentades, conegudes com la Torre del Marqués d'Alella, formen part de I'inventari 
del Patrimoni Arquitectónic de la Generalitat de Catalunya i per tant, forma part de l'lnventari del 
Patrimoni Cultural Catalá, tal i com estableix la lIei 9/1993, del patrimoni cultural catala, aquestes s'han 
enregistrat dins I'eplgraf de Béns del Patrimoni Cultural. 

Addicionalment, formen part del contingut de les dues finques comentad es anteriorment, determinats 
elements tals com obres d'art, mobles, aixovar i altres elements del parament. D'acord amb I'article 
18.1 de la lIei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catalá s'estableix que formen part del 
patrimoni cultural cata le els béns mobles e immobles que, malgrat no haver estat objecte de 
catalogació, reuneixen els valors següents: estar relacionats amb la história i la cultura de Catalunya 
que pel seu valor históric, artístic, arquitectónic, arqueológic, paleontológic, etnológic, documental, 
bibliográfic, científic o técnic mereixen una protecció i defensa especials, de manera que puguin ser 
gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a les futures generacions. 

D'acord amb el paragraf anterior, el contingut de les finques no han estat catalogats peró reuneixen 
els valors descrits anteriorment, raó per la qual s'ha procedit a la seva inclusió al balany de la 
FUNDACIÓ, a I'epígraf de Béns del Patrimoni Cultural. 

El patrimoni cultural inicial es valora pel seu preu d'adquisició peró, atenent a la naturalesa 
esmentada, no és objecte d'amortitzaci6. 

a) Per tal de determinar el valor de les finques es va procedir a realitzar una valoraci6 externa, per 
part de I'empresa Valtec, S.A., que va estimar el valor total de les dues finques en 12.366.261 
euros, deis quals 9.757.328 euros corresponen al valor del sól i la resta, 2.608.933 euros, al 
valor de l'edificaci6. Aquests béns s'han classificat com a béns immobles del patrimoni cultural. 

b) En el cas del contingut de les finques , en I'exercici 2014, es va realitzar una valoraci6 externa, 
per part d'un expert independent, en Joan Güell Solá, que va estimar el valor total de dit 
contingut en 1.434.385 euros. Aquests béns s'han classificat com a béns mobles del patrimoni 
cultural. 

4.4. tnstruments financers 

Els instruments financers es classifiquen , en el moment del seu reconeixeme 

de passius financers. 
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4.4.1. Ac!ius financers a cos! amortitza! 
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La FUNDACIÓ classifica els actius financers en aquesta categoria, atenent a les seves 
caracterfstiques i a la destinació prevista en el moment del seu reconeixement inicial. Al tancament de 
f'exercici , figuren classificats en aquesta categoria d'actius financers a cost amortitzat els imports 
pendents de cobrament corresponents a usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 
comptes a cobrar. 

Es classifiquen com a corrents els actius financers amb venciment igualo inferior a un any, i com no 
corrents si el seu venciment es superior a un any. 

S'incorporen inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els 
costos de transacció directament atribu·ibles. No obstant, els credits per operacions de les activitats 
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, aixi com les 
bestretes i credits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents 
sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, I'import deis quals s'espera rebre a curt termini, 
es valoraren pel seu valor nominal quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui 
significatiu. En valoracions posteriors, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel 
seu cost amortitzat. Els interessos meritats són objecte de comptabilització en el compte de resultats, 
aplican! el metode del tipus d'interes efectiu. 

Almenys al tancament de I'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessáries sempre que hi 
hagi evidencia objectiva que el valor d'un actiu financer o d'un grup d'actius financers amb 
caracterfstiques similars de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més fets 
que hagin tingut 1I0c després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard en els 
fluxos d'efectiu futurs estimats, que poden ser motivats per la insolvencia del deutor. 

4.4.2. Passius financers a cos! amortitza! 

La FUNDACIÓ classifica els passius financers en aquesta categoria, atenent a les seves 
caracteristiques i a la destinació prevista en el moment del seu reconeixement inicial. Al tancament de 
I'exercici, figuren classificats en aquesta categoria de passius financers a cost amortitzat els imports 
pendents de pagament corresponents a deutes a curt termini i creditors per activitats i altres comptes 
a pagar. 

Es classifiquen com a corrents els passius financers amb venciment igualo inferior a un any, i com no 
corrents si el seu venciment es superior a un any. 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al 
valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin 
directament atribu·ibles. No obstant, els débits per operacions de les activitats amb venciment no 
superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, aixf com les fiances i els 
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, I'import deis quals s'esperi pagar a curt 
termini, es valoraren pel seu valor nominal, quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui 
significatiu . En valoracions posteriors es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 
comptabilitzen en el compte de resultats aplicant el metode del tipus d'interés efectiu. 

4.5. Ingressos i des peses 

S'enregistren, en general, atenent al principi de meritamenl i pren 
correlació, independentment del moment en qué es produeix el cor 
cobrament o pagament. 
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4.6. Transaccions entre parts vinculades 
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Amb carácter general, les operacions amb empreses i entitats vinculades es comptabilitzen en el seu 
moment inicial pel seu valor raonable. 

Si el preu fixat difereix del seu valor raonable, la diferéncia es registra atenent a la realitat económica 
de I'operació. La valoraci6 posterior es realilza d'acord amb el previst a la normativa corresponen!. 

4.7. Impost sobre beneficls 

Es calcula en funció del resultat abans d'impostos de I'exercici, considerant les diferéncies de caire 
permanent existents d'acord amb els criteris fiscals per a la determinaci6 de la base imposable, als 
efectes de determinar la despesa per impost sobre societats meritada en I'exercici. 

L'impost meritat s'enregistra com a despesa en cas de qué la quota resulti positiva. 

Les diferéncies temporánies existents entre el resultat comptable i el fiscal s'enregistren com a actius 
o passius per Impost diferi!. Atenent al principi de prudéncia valorativa, no s'incorporen a I'actiu del 
balany aquells actius per impost diferit sobre els que es desprengui qualsevol dubte respecte a les 
seves possibilitats de recuperació, ni els eventuals crédits derivats de bases imposables negatives. 

4.8. Subvencions. donacions i lIegats 

Les subvencions rebudes per a finanyar les activitats de la FUNDACIÓ no tenen el carácter de 
reintegrables i s'enregistren al compte de resultats com a ingressos, de forma correlacionada amb les 
despeses que financen . 

Les subvencions rebudes que tenen per objecte finanyar elements que formaran part de I'immobilitzat 
de la FUNDACIÓ són objecte de registre comptable en el Patrimoni net, independentment de la 
partida pressupostária per la quall'esmentada subvenció hagi estat lIiurada per I'ens atorgan!. 

Les donacions i lIegats enregistrats en el Patrimoni net de la FUNDACIÓ corres ponen al valor de les 
finques rebudes, de les seves instal'lacions i del seu contingut, segons valoraci6 efectuada d'acord 
amb I'esmentat en les notes 4.2 i 4.3 d'aquesta memória. La seva imputació al compte de resultats 
s'efectuará, per a les corresponents al valor de les instal ' lacions classificades com a Immobililzat 
material, en proporció a la dotació a I'amortització efectuada pels béns esmentals; per a les 
corresponents als béns integrants del Patrimoni cultural, que no s'amortitzen, es mantindran 
invariables fins que no es procedeixi a la seva baixa o alienació, sens perjudici de les oportunes 
correccions valorat ives que correspongui efectuar. 

5. ACTIU NO CORRENT 

5.1. Immobilitzat intangible 

El moviment de I'immobilitzat intangible es mostra en el quadre següent: 
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5.2. Immobilitzat material 

COST 
Saldo 01.01.2015 
Altes 2015 
Saldo 31.12.2015 
Altes 2016 
Saldo 31.12.2016 

AMORTITZACIÓ 
Saldo 01.01 .2015 
Altes 2015 
Saldo 31.12.2015 
Altes 2016 
Saldo 31.12 .2016 

Aplicacions 
informatigu"s 

9.619,50 
0.00 

9.619,50 
3.267,00 

12.886,50 

Aplicacions 
Informatigues 

1.443,71 
3.1 74,43 
4.618,14 
3.663,40 
8.281,54 

TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBL;:;E,,===~4~.6,::;04;¡;,9~6 
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El moviment de I'epfgraf immobilitzat material durant els exercicis 2016 i 2015 ha estat el que es 
mostra en el quadre següen!: 

Instal'laclons Equfps per a Altre Immobllitzac lons 
técnlques Mobillari processaments Immobllitzat COST d'lnformacló en CUTS TOTAL 

Saldo 01 .01.201 5 791.680,00 21.659,00 813.339,00 
AJles 2015 24.702,08 9.204,74 3.938,21 417.564,01 455.409,04 
Saldo 31.12.2015 816.382,08 9 .204,74 3.938,21 439.223,01 1.268.748,04 
AJtes 2016 20.794,21 73.609,50 94 .607,25 189.210,96 
Traspassos 2016 -494.105,44 -494. 105,44 
Saldo 31.12.2016 816.382,08 29.998,95 3.938,21 73.809,50 39.724,82 963.853,56 

Instal'lacions 
Equlps pera AUre Immobilitlacions 

técnlques Mobillarl processaments Immobl1itzat AMORTllZACIÓ d'lnformacló en curs TOTAL 
Saldo 01 .01 .2015 78.951,06 76.951 ,06 
oNtes 201 5 79.167195 14120 81°9 79.190,24 
Saldo 31.12.2015 158.119,01 14,20 8,09 158.141,30 
Altes 2016 61 .636.22 2.133,76 964 154 1.351.15 66.107,69 
Saldo 31.12.2016 239.757,23 2.147,98 992,63 1.3 51 ,15 244.248,99 

TOTAL IMMOBlUTZAT MATERIAL 576.624,85 27.850,97 2.945,58 72.458 ,35 0,00 719.604,57 

El saldo inicial de I'exercici 2015 relatiu a Instal ' lacions técniques correspon a I'activació, al tancament 
de I'exercici 2013, de les instal ' lacions incloses en les finques descrites a la Nota 1.2, d'acord amb la 
valoració externa efectuada per Valtec, SA per impar! de 791 .680 euros. 

Les altes de I'exercici 2016 corresponen d'una banda a l'adequaci6 de 
despatx i una sala de reunions aixi com als treballs preliminars per 
pública . 

habilitar un 
biblioteca 
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Les altes de J'exercici 2015 corresponen a I'adequació de la casa principal per habilitar un despatx i 
una sala de reunions, i d'altra banda a I'adquisició d'ordinadors i impressores. 

5.3. Béns del patrimoni cultural 

L'eplgraf béns del patrimoni cultural ha sofert els següents moviments en els exercicis 2016 i 2015: 

Conjunts 
COST histories Béns mobles TOTAL 

Saldo 01.01 .2015 12.366.261,00 1.434.385,00 13.800.646,00 
Altes 2015 
Saldo 31 .12.2015 12.366.261,00 1.434.385,00 13.800.646,00 
Altes 2016 384.667,51 0.00 384.667,51 
Saldo 31 .12.2016 12.750.928,51 1.434.385,00 14.185.313,51 

TOTAL BÉNS PATRIMONI CULTURAL 12.750.928,51 1.434.385,00 14.185.313,51 

El saldo inicial de J'exercici 2015, corresponen a I'activació, al tancament de I'exercici 2013, de les 
finques el manteniment de les quals constitueixen la finalitat de I'entitat, situades al carrer Muntaner 
282 i al carrer Avenir 26-28, d'acord amb la valoració externa efectuada per Valtec, SA per import de 
12.366.261 euros, aixi com deis elements que formen el contingut de les finques esmentades i que 
está format per elements tals com obres d'art, mobles, aixovar, mobiliari, i altres elements de 
parament, d'acord amb la valoració efectuada per Joan Güell Sola el gener de 2015 per import de 
1.434.385 euros, d'acord amb el que s'ha establert a la nota 4.3 d'aquesta memória. 

Els esmentats actius s'han enregistrat amb abonament a Subvencions, donacions i lIegats rebuts, 
seguint el mateix criteri que I'exercici anterior, moment en que es van activar les finques anteriorment 
descrites. 

Les altes de I'exercici 2016 corres ponen a les obres del jardi, recepcionades al mar, de 2016, que a 
31 de desembre de 2015 figuraven com a immobilitzat material en curso 

No s'han enregistrat dotacions a I'amortització, correccions valoratives ni baixes d·elements. 

6. INSTRUMENTS FINANCERS 

6.1 Actius financers 

6.1.1 Categories d'actius financers 

Tots els actius financers que figuren a I'actiu del balan, es corresponen a actius financers, valorats a 
cost amortitzat que equival al valor nominal deis imports a cobrar. 

El detall deis actius financers de la FUNDACIÓ és el següent: 
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Actius financers a cost amortitzat: 
- Deutors 
- Deutors, entitats del grup, associades i 
altres parts vinculades 

ACTIUS FINANCERS A 
CURT TERMINI 

2016 2015 

15.125,00 

78.707,60 

93.832,60 

0,00 

139.081,92 

139.081 ,92 
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L'import de 15.125,00 euros deis deutors correspon a la provisi6 de fans feta a Peritos del Arte, SL, 
segons execueió judicial 1466/2012, relativa a inventariar i taxar la col'leceió d'art de Muñoz Ramone!. 

6,1 .2 Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 

El saldo d'aquest epígraf el formen les aportacíons finalistes pendents de cobrament que es detallen a 
eontinuació: 

Enlita! Flnali!a! 2016 2015 
Institut de Cultura Aportaci6 per invers ions varies 78.707,60 139.081 ,92 

78.707,60 139.081,92 

L'Ajuntament de Barcelona en data 31 de desembre de 2014, va resoldre autoritzar, disposar i 
reeonéixer l'obligaei6 de la despesa per import de 359.140 euros a favor de la FUNDACIÓ en 
eoneepte de despeses sobrevingudes per enearregar els projeetes téenies neeessaris per a la 
implantaei6 d'una nova biblioteca a la finca propietat de la FUNDACIÓ. 

En data 28 de novembre de 2014, la Geréneia de l'lnstitut de Cultura va resoldre autorilzar i disposar 
la despesa per import de 300.000 euros a favor de la FUNDACIÓ per a l'adequaei6, i millora de 
I'espai, vegetaeió, reparaei6 de paviments, millora de I'aeeessibilitat i de I'enllumenat, instal 'lació 
d'infraestruetures i xarxa de serveis adients, entre d'altres deis jardins de les finques de la FUNDACIÓ 
als earrers Muntaner 282 i Avenir 26-28. Durant I'exereiei 2015, es van eobrat 160.918,08 euros 
d'aquesta aportaei6 (per I'import efectivament aplicat a la seva finalitat), i durant I'exereiei 2016 s'ha 
eobrat I' impor! restant de 139.081,92 euros. 

En data 2 de desembre de 2016, la Geréncia de I'lnstitut de Cultura ha resolt autorilzar i disposar la 
des pesa per impar! de 78.707,60 euros a favor de la FUNDACIÓ per a la realilzaei6 de diverses 
inversores. Aquesta aportaci6 resta pendent de eobrament a 31 de desembre de 2016. 

6.2 Passíus financers 

6.2.1 Categories de passius financers 

El detall deis passius finaneers de la FUNDACIÓ és el següent: 
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Conforme a la Resolució del "Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas", sobre la iljformació a 
incorporar a la memoria del comptes anuals en relació amb el període mig de pagament a proveIdors 
en operacions comercials, les dades de I'exercici 2016 i 2015 són les seguents: 

Perlode mitja de pagament a proveIdors 

7. FONS PROPIS 

2016 2015 
Dies Dies 

16,5 17,8 

El moviment enregistrat pels comptes que integren I'eplgraf de Fons pro pis durant els exercicis 2016 i 
2015 es mostra a I'Estat abreujat de canvis en el patrimoni net (ECPN). 

8. SUBVENCIONS. DONACIONS I LLEGATS 

Aquest epígraf inclou els béns rebuts procedents del lIegat del Sr. Julio Muñoz Ramonet, la difusió 
cultural deis quals representa la finalitat principal de la FUNDACIÓ, aixl com el finan,ament rebut per 
finan,ar actuacions inversores portades a terme per aquesta . 

Els moviments d'aquest eplgraf s6n els que es mostren en el quadre segUen!: 

Saldo 01 .01 .2015 

Altes 2015 

Traspas a resultat 2015 

Saldo 31.12.2015 

Altes 2016 

Traspas a resultat 2016 

Saldo 31.12.2016 

TOTAL SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
REBUTS 

Donaclons i 
lIegats de capital 

14.513.374,94 

160.918,08 

-79.167,95 

14.595.125,07 

178.806,74 

-81 .638,22 

14.692.293,59 

14.692.293,59 
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9, SITUACIÓ FISCAL 

9,1, Exercicis susceptibles d'inspecció 
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O'acord amb la legislaci6 vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat Social no poden considerar-
se definitivament liquidats fin s que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o laborals , o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

La FUNDACIÓ té oberts a inspecci6 tots els impostos principal s i cotitzacions socials que li s6n 
aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits. 

No es preveu que existeixin contingéncies d'imports significatius que es poguessin derivar de la revisi6 
deis exercicis oberts a inspecci6, 

9,2, Saldos amb Administracions Públigues 

Els saldos mantinguts amb Administracions Públiques a 31 de desembre de 2016 i de 2015 s6n els 
següents : 

- Hisenda Pública creditora per retencions a 
compte de I'IRPF, liquidació 4t trimestre 

9,3, Impost sobre beneficis 

2016 2015 

1.560,13 4.813.30 
1,560,13 4,813,30 

La FUNDACIÓ va optar per I'aplicació del régim fiscal especial per a entitats sense fins lucratius, 
regulat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 

O'acord amb aquest régim , es troben exemptes de l'lmpost sobre beneficis, entre altres, les 
explotacions económiques deis béns declarats d'interés cultural conforme a la normativa del Patrimoni 
Históric de l'Estat i de les Comunitats Autónomes, aixi com de museus, biblioteques, arxius i centres 
de documentació, i també, les explotacions económiques consistents en I'organització d'exposicions, 
conferéncies, col ' loquis, cursos o seminaris. 

La informaci6 addicional obligatoria, a incloure en la memória económica, regulada en la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, i en el Reial Oecret 1.270/2003, de 10 d'octubre, s'inclou en informe independen!. 

10. INGRESSOS I OESPESES, 

10,1, 

En els exercicis 2016 i 2015 no s'han acreditat despeses derivades del fuRei'~mlrfíl~¡¡L~ 
la FUNDACIÓ, 

Patl~t de 
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10.2. Ajuts concedits i altres despeses 

En els exercicis 2016 i 2015 no han estat atorgats ajuts a tercers. 

10.3. Aprovisionaments 

En els exercicis 2016 i 2015 no s'han produ'it des peses d'aquesta naturalesa. 

10.4. Despeses de personat 
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En els exercicis 2016 i 2015 no s'han acreditat despeses de personal. La FUNDACIÓ no té personal 
en plantilla. 

10.5. Ingressos per les activitats 

Durant els exercicis 2016 i 2015 s'ha enregistrat com a subvenció oficial a les activitats I'aportació 
atorgada per I'Ajuntament de Barcelona, per imports de 532.000,00 euros i 454.500,00 euros, 
respectivament. 

11 . APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS D'INGRESSOS A FINALlTATS 
FUNDACIONALS 

11.1. Séns i drets de la dotació fundacional 

La dotació fundacional s'aporta Integrament en forma de tresoreria per part deis patrons fundadors. 

11.2. Destinació a finalitats fundacionals del percentatge legalment establer! 

D'acord amb I'article 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, la 
FUNDACIÓ ha de destinar almenys el 70% de les rendes i deis altres ingressos nets anuals que 
obtingui al compliment de les finalitats fundacionals . 

Des del moment en que aquestes rendes es produeixin , la FUNDACIÓ les destinará en la seva 
totalitat al compliment de les finalitats fundacionals. 

A continuaci6 es presenta el quadre demostratiu de l'aplicaci6 de les rendes i deis ingressos a la 
destinació de les finalitats: 
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Ingressos totals obtinguts en ,'exercici 2016: 
-lngressos segons compte de resullats: 

Menys: 
- Subvencions i donacions de capital traspassades a rasultals 
- Ingressos financers i aUres 

- Subvencions j donacions de capital obtingudes 

Aplieaeions a les finalllals en I'exerelel 2016: 
- Despeses segons comple de resultats: 

Menys: 
- Dotacions a amortitzacions 
- Despeses financeres 

Inversions en I'exercici: 
-Immobilitzat intangible 
- Immobilitzat material 

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

12.1. Saldos i transaccions amb entitats vin culades 

Imports 
(en euros) 

613.683,86 

-8 1.638,22 
-45,38 

532.000,25 

139.081,92 

671 .082,17 

595.234,08 

-89.771,09 
0,00 

505.462,99 

3.267,00 
189.210,96 
192.477,96 

697.940,95 
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Pereenlalge 

100,00% 

104,00% 

Les transaccions realitzades durant els exercicis 2016 2015 amb entitats vinculades són les 
segOents: 

Subvencions oficials a les activitats 
Subveneions de capital : 
- Institut de Cultura 

Oeules a curt te rm ini transformables en 
subvencions: 
- Ajuntament de Barcelona 
- Institut de Cultura 

TOTAL 

2016 
Grup Aj. 

Ba rcelona 
532.000,00 

178.806,74 

319.415,18 
78.707,60 

1.108.929,52 

2015 
Grup Aj. 

Barcelona 
454.500,00 

160.918,08 

359.140,00 
139.081,92 

1.113.640,00 

Al 31 de desembre de 2016 resten pendents de cobrament 78.707,60 euros d'entitats vinculades tal i 
com es detalla a la nota 6. 1.2. (139.081,92 euros al31 de desembre de 2015) . De la mateixa manera, 
resten pendents de pagament 94.390,79 euros a entitats vinculades (Institut de Cultura de Barcelona). 
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12.2. Remuneració deis membres del Palronal i de la Direcció General 

El carrec de palró de la FUNDACIÓ no esta retribu"lt. 
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No s'han atorgal remuneracions de cap tipus als membres del Patronat, no s'han concedit préstecs o 
bestretes, ni s'han assumit obligacions pel seu compte a tltol de garantia i tampoc existeixen 
obligacions contretes en matéria de pensions i d'assegurances de vida. 

Les funcions d'alia direcci6 durant part de I'exercici 2015 i I'exercici 2016 són exercides directament 
pel Patronat i no s'han meritat retribucions per aquest concepte. Durant I'exercici 2015 es va nomenat 
Direclora de la FUNDACIÓ a la Sra. Anna Ferrer Giménez, no obstant la seva retribllció és assllmida 
per l'lnstitut de Cullura de Barcelona. 

13. ALTRA INFORMACIÓ 

13.1. Plantilla mitjana 

La FUNDACIÓ no s'ha dotat encara de plantilla de personal. 

13.2. Canvis en la composició del Palronal 

D'acord amb el decret d'Alcaldia de 16 de setembre de 2015, ratificat pel Plenari del Consell Municipal 
de 2 d'octubre de 2015, es van nomenar els no LIS patrons de la FUNDACIÓ: 

1m. Sr. Jaume Asens Llodra 

Sra. Isabel Balliu Badia 

Sra. Pilar Figueras de Diego 

Sra. Amália Ganga Viñes 

Sr. Guido Hugelshofer 

Sr. Joan Antoni Llinares G6mes 

1m. Sr. Jordi Marti Galbis 

Sr. Xavier Doménech Sampere 

Sr. Fernando Pindado Sánchez 

Sr. Caries Sala Marzal 

Sra. Berta Sureda Berna 

En data 1 de febrer de 2016, van renunciar al seu mandat de patrons: 
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1m. Sr. Joan Puigdollers Fargas 

Sr. Caries Esquerra Corominas 

Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez 

En data 3 de maig de 2016, va renunciar al seu mandat de patrons: 

Sr. Xavíer Domenech Sampere 
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D'acord amb el decret d'Alcaldia de 5 de maig de 2016, ratificat pel Plenari del Consell Municipal de 
27 de maig de 2016, es va nomenar el nou patró de la FUNDACtÓ: 

Sr. Ricard Vinyes Ribas 

D'acord amb el decret d'Alcaldia de 16 de juny de 2016, ratificat pel Plenari del Consell Municipal de 1 
de juliol de 2016, es va nomenar el nou patró de la FUNDACIÓ: 

1m. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 

D'acord amb el decret d'Alcaldia de 20 d'octubre de 2016, ratificat pel Plenari del Consell Municipal de 
28 d'octubre de 2016, es van nomenar els nous patrons de la FUNDACIÓ: 

Sr. Xavier Marcé Carol 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo 

Sr. Salvador lila Roca 

En data 25 d'octubre de 2016, van renunciar al seu mandat de patrons: 

Sr. Fernando Pindado Sánchez 

Sr. Caries Sala Marzal 

Sra. Berta Sureda Berna 

13.3. Autoritzacions det Patronat 



Fundació 
Julio Muñoz 
Ramonet 

EI2016 i 2015 no s'ha dut a terme cap operaci6 que hagi requerit d'autorització del Protectora!. 

13.4. Medi ambien! 
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La FUNDACIÓ no té responsabilitats, des peses, actius, ni provisions i contingéncies de naturalesa 
mediambiental que poguessin ésser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els 
resllltats de la FUNDACIÓ. Per aquest motiu, no s'inclouen desglossaments en aquesta memória deis 
comptes anuals abrelljats pel que fa a informació sobre qüestions mediambientals. 

13.5. Honoraris d'audi!oria 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant I'exercici 2016 són repercutides per 
l'Ajuntament de Barcelona a cada seu n deis organismes autónoms, entitats públiques empresarials 
locals i Societats que composen el grup municipal, aixl com els consorcis i fundacions que s'integren 
en els comptes consolidats. 

Els honoraris meritats per I'empresa auditora durant I'exercici 2015 en concepte de serveis d'auditoria, 
altres i despeses incorregudes en la presta ció deis serveis, han suposat 2.975 euros. 

13.6. Fe!s pos!eriors 

No s'ha produ'it entre el tancament de I'exercici i la formulació de comptes cap fet posterior que 
pogués afectar a correccions en els registres comptables ni a la manifestaci6 d'actius o passius 
contingents que no estiguin ja recoll its en els presents comptes anuals abreujats, o que hagués de ser 
informat en aquesta memória. 
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Aquests comptes anuals abreujats han estat formulats i aprovats pel Patronat de la FUNDACIÓ el 23 
de mar9 de 2017, dins del termini establert en I'article 333-9 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya. 

Vist-i-plau 

l COident, 

Wume Asens Llodra 

La Secretaria, 

Sra. Isabel Balliu i Badia 

k ~9 
Amalia Ganga~s : J7 oni Cuadrado 

Guido Hugelshofer 

~. 

icar inyes Ribas 

lJ~~ 
Salvador lila Roca 2.,::::;~1~"'" 

Valentí Oviedo Cornejo 


