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PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE 
DE PERDUES I GUANYS A 31 DE 

DESEMBRE DEL 2015 

Fundació Julio Muñoz i Ramonet 



FUNOACIÓ PRIVADA JULIO MUÑOZ RAMONET 

COMPTE DE PEROUES I GUANYS PREVISIÓ TANCAMENT DE L'EXERCICI2015 

1. Ingressos per les actlvitats 
d} Subvencions oficials a les activitats 

5. Aprovlslonaments 
b) Treballs realitzats per altres entitats 

8. Altres despeses d'explotaci6 
a) Serveis exteriors 

a3) Reparacíons j conserv8ció 
a4) Serveis professionals independents 

86) Primes s'assegurances 
a7) Serveis bancaris 
a8) Publlcitat, propaganda i relaclons públiques 
a9} Subministraments 
a10) Altres serveis 

e) Perdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les activitats 

9. Amortització de I'immobilitzat 
10. Subvencions, donacions i lIegats traspassats al 
resultat 

13. Altres resultats 

(Oeure) Haver 

2.015 
422.000,00 
422.000,00 

0,00 

-394.393,14 
-394.393,14 
-39.756,36 

-309.786,76 
-4.198,40 

-25.515,31 
-14.539,71 

-596,60 

-82.116,78 

18.951,05 

I} RESULTAT O'EXPLOTACIÓ (1+2+3->4+5+6+7+8+9+10+11+12· 24.441,13 
_--::.~~ 

14. Ingressos financers 35,19 
15. Oespeses financeres 0,00 
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 35,19 
III} RESULTAT ABANS O'IMPOSTOS (I+II) 24.476,32 
IV} RESULTAT DE L'EXERCICI (1II+19) 24.476,32 



PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALAN<; 
A 31 DE DESEMBRE DEL 2015 

Fundació Julio Muñoz i Ramonet 



FUNDACIÓ PRIVADA JULIO MUfijOZ RAMONET 

BALAN4; DE 51TUACIÓ ABREUJATPREVISIÓ TANCAMENT DE l'EXERCICI201S 

(xifres expressades en euros) 

ACTlU 

Al ACTIU NO CORRENT 

l. Immobllltzat intangible 
2. Aplicadons informatiques 

11. Immobilitzat material 
2. InstaHacions, maquinaria I utillatge 

5. Irnmobilitzacions materlaJs en curs i acomptes 

IV. Béns del patrimonl cultural 
l. Béns immobles 
3. Béns mobles 

Bl ACTIU CORRENT 

11. Ususaris, patrocínadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar 

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

V. Periodificacions a curt termini 

VI. Efectlu laltres actius I[qulds equlvalents 
1. TresorerJa 

TOTAL ACTIU (A+BI 

2015 

14.856.038,51 

5.010,06 

5.010,06 

1.050.382,45 

633.777,89 

416.604,56 

13.800.646,00 
12.366.261,00 

1.434.385,00 

544.183,98 

0,00 

0,00 

0,00 

544.183,98 

544.183,98 

15.400.222,49 



FUNDACIÓ PRIVADA JULIO Mufiioz RAMONET 

BALANe; DE SITUACIÓ ABREUJATPREVISIÓ TANCAMENT DE L'EXERCICI2015 

(xifres expressades en euros) 

PA551U 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons Propis 

l. Fons dotadonals o fons socials 
1. Fans dotacionals o fons social 

111. Excedents d'exe,c1cls anteriors 
1. Romanent 
2. Excedent negatius d'exercicis anteriors 

V. Excedenl de I'exereíeí (poslUu o negaliu) 

A-2) 5ubvencions, donaclons IlIegats ,ebuls i allres 
ajustaments 

1. Subvencions oficials de capital 
2. Donacions IlIegals de capital 

C) PA551U CORRENT 

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

IV. Credltors pe, aclivilats i altres comptes a pagar 
2. Creditors vañs 
4. Passlus per impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públlques 

TOTAL PATRIMONI NET I PA551U (A+B+C) 

2,015 

15.294.516,98 

122.002,04 

30.050,61 
30.050,61 

67.475,11 
116.957,85 
-49.482,74 

24.476,32 

15.172.514,94 
659.140,00 

14.513.374,94 

105.705,51 

0,00 
0,00 

105.705,51 
104.059,51 

1.646,00 

15.400.222,49 



PREVISIÓ DEL COMPTE DE PERDUES I 
GUANYS A 31 DE DESEMBRE DEL 2016 

Fundació Julio Muñoz i Ramonet 



FUNDACIÓ PRIVADA JULIO MUÑOZ RAMONET 

COMPTE DE PERDUES I GUANYS PREVISIÓ TANCAMENT DE L'EXERCICI2016 

1. Ingressos per les activitats 
d) Subvencions oficials a les activitats 

5. Aprovisionaments 
b) Treballs realitzats per altres entitats 

8. Altres despeses d'explotació 
al Serveis exteriors 

a3) Reparacions i conservació 
a4) Serveis professionals independents 
a6) Primes s'assegurances 
a7) Serveis bancaris 
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 
a9) Subministraments 
alO) Altres serveis 

el Perdues¡ deteriorament j variació de provisions per 
operacions de les activitats 

9. Amortització de I'immobilitzat 
10. Suhvencions, donacions i lIegats traspassats al 
resultat 
13. Altres resultats 

(Deure) Haver 

2.016 
532.000,00 

532.000,00 

0,00 

·507.430,00 

-507.430,00 
-80.100,00 

-331.000,00 

-5.000,00 

-10.000,00 

-35.000,00 
-46.330,00 

-94.614,92 

87.951,05 

1) RE5ULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12< __ -=:17:..:.::.9::.06~,.::1=-3 
14. Ingressos financers 35/19 
15. Despeses financeres 0,00 

11) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 35,19 
111) RESULTAT ABAN5 D'IMPOSTOS (1+11) 17.941,32 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111+19) 17.941,32 



PREVISIÓ DEL BALANC; A 31 DE 
DESEM BRE DEL 2016 
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FUNDACIÓ PRIVADA JULIO MUÑOZ RAMONET 

BAtANe;: DE SITUACIÓ ABREUJAT PREVISIÓ TANCAMENT DE L'EXERCICI2016 
(xifres expressades en euros) 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 

l. Immobilitzat Intangible 
2. Aplicacions informatiques 

11. Immobilitzat material 
1. Terrenys i construccions 
2. lnstal·lacions, maquinaria i utillatge 

S. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 

IV. Béns del patrimoni cultural 
1. Séns immobles 
3. Séns mobles 

B) ACTIU CORRENT 

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

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

V. Periodificacions a curt termini 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 
1. Tresoreria 

TOTAL ACTIU (A+B) 

2016 

15.120.649,17 

1.853,03 
1.853,03 

1.318.150,14 
404.106,42 
555.043,72 

359.000,00 

13.800.646,00 
12.366.261,00 

1.434.385,00 

291.382,98 

0,00 

0,00 

0,00 

291.382,98 
291.382,98 

15.412.032,15 



FUNDACIÓ PRIVADA JULIO MUÑOZ RAMONET 

BALAN~ DE 51TUACIÓ ABREUJAT PREVI51Ó TANCAMENT DE L'EXERCICI2016 

(xifres expressades en euros) 

PA551U 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons Propis 

1. Fens dotacionals o fons socials 
1. Fans dotacionals o fons social 

111. Excedents d'exercicis anteriors 
1. Romanent 
2. Excedent negatius d'exercicis anteriors 

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

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

1. Subvencions oficials de capital 
2. Donacions i lIegats de capital 

C) PA551U CORRENT 

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

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 
2. Creditors varis 
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públiques 

TOTAL PATRIMONI NET I PAS51U (A+B+C) 

2.016 

15.303.458,30 

139.943,36 

30.050,61 
30.050,61 

91.951,43 
141.434,17 
-49.482,74 

17.941,32 

15.163.514,94 
650.140,00 

14.513.374,94 

108.573,85 

0,00 
0,00 

108.573,85 
106.728,85 

1.845,00 

15.412.032,15 



MEMORIA DE L'EXERCICI 2016 
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Fundació 
Julio Muñoz 
Ramonet 

MEMORIA PEL PRESSUPOST 2016 

Naturalesa i funcions de la Fundació 

Segons defineixen els seus estatuts, la FUNDACIÓ té per objecte I'adqulsició, 

conservació i manteniment de les finques situades al carrer Muntaner, 282-290 i 

Avenir 26-28 a la ciutat de Barcelona, inclosos parc i jardí 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 promoció de la cultura i les arts en general, la 

difusió del patrimoni cultural del Sr. Julio Muñoz Ramonet. Per tal de complir amb 

aquestes missló, la FUNDACIÓ proposa realitzar les següents accions al ilarg de I'any 

2016: 

Unies principals d'actuació 

El pressupost de la Fundació S'ha destinat fonamentalment a I'estudi i la cura del ilegat 

rebut, tant de les obres d'art com deIs edificis i el jardf. la prioritat de I'any 2014 va 

estar I'estudi, inventari i la cura de les obres ilegades i I'any 2015 ha estat el 

mantenlment i la millora de les instaf.lacions de la finca a través de les obres del jardí, 

la caseta de seguretat i les oficines de la Fundació a la segona planta de la casa 

principal. l'any 2016 incorpora una nova prioritat: la definició del projecte de 

patrimonialització i usos de la casa principal. 

1. Recuperació delllegat no lliurat 

Des que es va crear la Fundació, la seva principal prioritat ha estat la recerca per a la 

recuperació del ilegat, és a dir de les obres d'art que havien d'estar dipositades a 

I'esmentada finca segons les disposicions testamentaries. Durant I'any 2016 s'haura de 

continuar les accions encaminades a concretar ellliurament de les obres a través deIs 

dos processos judicial i civil. Per tant es preveuen despeses pel pagament deis 

honoraris deis advocats contractats així com despeses pei trasilat i asseguran~a de les 

obres en cas de ser lIiurades. 

2. Manteniment i conservació deIs objectes i obres lIegades 

Pel que fa al manteniment i conservació deis objectes, obres d'art i mobles que han 

restat als dos edificis com a part del legat, la Fundació va iniciar i'any 2014 tot un 

seguit d'actuacions de conservació preventiva de les obres i mobles ubicades a la casa 



I~ 
Fundació 
Julio Muñoz 
Ramonet 

principal i la torre dirigides a preservar les peces amb valor patrimonial. Es continuara 

treballant en les accions de cataloga ció i conservació preventiva de les peces ubicades 

als edificis, aixf com seguiment de les peces traslladades als magatzems de museus 

especialitzats per a la seva conservació i custodia mentre no s'habiliti la casa per 

exposar-Ios am b condicions de neteja i seguretat adequats. Els museus implicats són 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. les peces i mobles que 5015 tenen 

valor per context, han estat revisades, netejades i protegides dins de les cases a 

l' espera que es realitzln les accions de manteniment pertinents. Duran I'any 2016 es 

continuaran les accions de restauració deis set deis tapissos traslladats al Museu del 

Textil de Terrassa. 

3. Manteniment, conservació I arranjament deis edificis 

Amb la presa de possessió de les finques des del dia 25 de juliol de 2013, la Fundació 

va prioritzar la gestió de tots aquells serveis de manteniment i conservació de les cases 

i el jardí. Durant I'any 2016 es continuara amb les Intervencions iniciades en materia 

de manteniment pel que es destaca: renovar el contracte de vigilancia i seguretat de la 

finca les 24 hores, mantenir el contracte de manteniment preventiu setmanal de la 

casa principal, continuar realitzant els analisis de clima, plagues, termits i humitats i 

contractar la neteja de les parts no patrlmonials de la casa principal i la caseta de 

seguretat. 

4. Arranjament del Jardf 

Pel que fa als jardins, un cop finalitzada I'obra al desembre de 2015, per I'any 2016 es 

preveu que es mantinguin oberts al públic en horari d'obertura deis jardins municipals, 

per tant s'haura de vetllar per mantenir slstemes de control de seguretat y realitzar un 

contracte de manteniment deis jardins i de manteniment de les fonts i estanys. També 

es preveu oferir un programa d'activitats culturals i musicals als jardins. 

5. Convertir la Torre en biblioteca pública 

Pel que fa a la Torre, s'ha treballat en el projecte per convertir-la en biblioteca pública 

de Barcelona. A partir de l'Estudl d'usos realitzat per I'arquitecte Enrie Soria I'any 2013, 

de I'estudi funcional realitzat pel Consorci de Biblioteques de Barcelona i I'informe 

d'elements patrimonials a preservar elaborat per VEClUS, s'ha preparat un conveni de 

coHaboració entre la Fundació i BIMSA per a realitzar el projecte constructiu. Es 

preveu per I'any 2016 la convocatoria del concurs i adjudicació del projecte d'obres. 

6. Projecte de patrlmonlalització I museYtzació de la casa principal 

Aquest apartat sera el capltol protagonista de les acctons a realitzar I'any 2016. El 

repte es definir el projecte de muse'llzació de la casa principal, tant si es rep la 



_~ 
Fundació 
Julio Muñoz 
Ramonet 

coHecció d'obres d'art com si no. També es pretén definir una línia tematica de 

recerca i reflexió que configuri la fundació com a centre especialitzat en aquella 

materia. Pero tot plegat no sera pas possible si no es realitza una analisi de vlabilitat 

economica del conjunt de productes que oferira la Fundació a partir de dissenyar 

possibles fonts d'ingressos i de serveis. 

Tot plegat s'espera que I'any 2016 tingul com a objectiu la preparació de les 

instaHaclons i la definicló del projecte d'usos per tal que a I'any 2017 es pugui iniciar 

I'etapa d'obertura al públic de la casa principal. 

Barcelona, 14 d' octubre de 2015 

Anna Ferrer 

directora 


