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FUNDAC1Ó JULIO M UÑOZ RAMONET 

Previsió t an~amenS a ¡U.U.17 

SALDO FRE5 PROJECCIÓ 
CTE OeSCRIPCIÓ 31.08.17 Pendents 31.12.17 

OeSPESES -27 1.231,07 -H3.20289 -634.265,19 

6Z2 Rep¡r¡cló ¡ conserVidó -37.442,07 -38.824,20 -76.266,27 
• MOfeniment informóri, 0,00 0,00 0,00 
· Monreniment ¡,,'di -10.126,71 -4.200,00 -14.326,71 
· Monreniment edifici -4.708,20 -1.802,80 -6.$11,00 
- Mantenimtnt$ ¡ reporacions -11.972,14 -1.064,80 -13.036,94 
-Netejo ¡ordi -2.625,70 -1.800,00 -4.425,70 
-Netejo edofici -7.619,10 -5.200,00 -lZ.819, lO 
·Monttnimtnt i conservoció parrimoni -390,22 -]4.756,60 -25.146,82 

623 Serve ls de professlonals indepcndents -162.943,95 -169.402,21 -329.095,74 
· Vil)ilóncio I segure tot (SA8!CO) -99.582,29 ·72.500,00 -172.082,29 
- Advocots, notor;s, prowrodors ·6.383,35 -1.000,00 -7_191,04 

Goy Vtndrell 0,00 0,00 
Notor,s 0,00 0,00 
Pf::Jwrcdors Ilrr,jltim!1cio.1s -6.383,35 -1,000,00 -7.291,04 
Pro.·,s,;, od'.-ocats 0,00 0,00 

· Consulrors -10.118,64 -8.500,00 -15.460,53 
· Despeses gravoci6 quodres ·1.446,61 0,00 ·].446,62 
• Artisles i esptc lal/ts: 0,00 0,00 0,00 
• AlIfes professionols independents: -44.413,05 ·87.401,11 -131.815,16 

Ibtflroc 0,00 ·585,34 ·585,34 
Telcor -15052.00 ·6.776.00 ·1J .828,00 
Analls' del subiól ·1,548}iO 0,00 '1.548,80 
Top Opend pr,r¡f'ng /,mpresirj crJrte/Js} 0,00 ·3494,00 ·3.494,00 

-Estudl de/s costos musl!olitlob!ts (Arrco-t) 0,00 3317.50 ·3.327,50 
·Fund,,,irj feSlaura (voris prc¡v) 0,00 ·10 381.3J -10381,34 

ITS tOPD -1178,00 0,00 -2.J7',oo 
M"mtnrumeo (eSlra!rg o jundo{.to) 0.00 ·3630,00 ·3.630,00 

.Al.ld,fOI70 0,00 ·3600,00 ·3.EOO,OO 
H,poftSi gestJo act.,ilats 0,00 -4840,00 -4.840,00 
H'P<'ttSi 0.00 ·11000,00 -12.000,00 
Rtgulat,o usos I Act" 'falS .] 945.00 0,00 ·3.945, 00 
Vldto pasrig prl ¡ardl 0,00 1000,00 ·1.000,00 
EUudl Blb!ro~rafia JMR 0,00 !l870.2] -1l.870,23 
Calalog,mo ¡ orA,U deis d:Jwments de Gu d:J 0,00 6000.00 ·6.000,00 
rrebo/ls geortCnlO I control de POliS 0,00 '9597.50 ·9.897,80 
Bast de dadl!s eoUt'''o 0,00 ·10000,00 ·10.000,00 
raliació at:res d·Art (Peritos del Arte) ·20721,25 0,00 ·20. 721, 25 

- Allres -958,00 0,00 -968,00 

625 Primes d'lIsselurllnce5 ·5.316,56 444,00 ·5.772,00 
626 Serve;s bllntilri$ ·78,35 44,23 ·110,58 
628 5ubminist/ lIments '16.964,33 ·23.144,92 -34.717,38 

L/um -9085.21 ·12 676.32 ·19.014,48 
·A'gua ·7.879,11 ·10468,($0 ·15.702,90 

629 Al tres de speses ·3.483,93 -96.341,45 ·98.299,46 
Ptrsonal 0,00 -94390.79 ·94.390,79 
D.err~ i deJp!Q~(Jm~nrs 432,50 500,00 -932,50 
~our,ol o[.,ina ·2733,81 814,00 ·1.273,27 

f\! issolgN5 ·52.07 26.66 -66,65 
. Tal(rs -190.05 '300,00 -326,15 
AltrtS ·75.50 ·300.00 ·310,00 

669 Al tres despeses f¡nllnce/es 0,00 0,00 0,00 
680 Amorti t Imm Intilnr.:ible ·1.452,52 '1.452,52 -1.905,04 
6" Amo/tl t Imm Tilnlible -4].549,36 ·43.549,36 ·87.098,72 

INGRESSOS 51U1S0 14 S71.8S0 1. 611 .• 3. U 

726 Oonacions i lIega!s traspassa!s a resu ltats 39584,00 39.584,00 79.168,00 

'" Subvencions oflcials a les activi!ats 532266.14 532.266.14 531.266,J 4 
769 AlifeS Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 
778 Ingressos e~traordinaris 0,00 0,00 0,00 

RESULTAT 300.619,07 198.647,25 ·22_831 ü5 

RESU LTAT: -22.831,05 I 



•• Fundae~ JulloMunoz 
Ramono' 

fUN O .... qÓ PRlyADA JUU Q MuRol RAMONET 

BALAN!; ABREUJAT Al. TANCAMENT PE l 'D:(R(1C1 2017 

( x ifre~ expfeu~des en euros) 

ACTIU 
Al ACTIU NO CORRENT 

1. lmmobilitut Intan.ib1e 
Apliucions inlormll tlques 

11. Immoblfitul materia l 
Terre nvs i tOMIl'\Jtcioros 

Inn<ll~t iOr\S, maquinllria i ullIJu,e 
Mo!)¡ liarl i eqv'ln pe ... processos d'informició 
Altre immobil,Ui! material 
Immobl litntions mile, ials en turs i il comples 

111. Bins del Pillrlmonl cuttur~1 
Bins immob~es 

Béns mob~es 

SI ACTIU CORRENT 

l. Usunrls, patrocinadol'$l deutors de les ;ad!viU,ts I al trts 
comptes a cobrar 

Usuu ,s i ~utors pe. ~tndts i pres! ició de uorveis 
V. Perlodl lkulons a tUrl te,mln l 

VI. Efectiu j allres actlus liqulds equlvil ltnts 

TOTAL ACTIU 1MB) 

2011 
14.902.238,16 

1.699,92 
1.699,92 

691.667,28 
0,00 

493.7!O,26 
28.804.37 
71.720,27 
97.362,38 

14.2011.1170,96 
12.757.873,91 

1.450.997.05 

33 1.442,89 

93.832,60 

93.832,60 
11,44 

237.598,115 

237.598,85 

15.233.681,05 

PASSIU 

Al PATRIMONI NET 

A·l1 Fons Pro pis 
1. Fons dOI~clo n~ls ° fons socials 

Fons dO¡~t¡OlU l s o fons ~OI;i~ 1 

11. Exce-dents d 'eKe,cids ilnteriors 
Rom~nent 

hcedent nesal ius d'exercicis ;¡n leflOrs 
111 . Exceden! de i'uercicl lposi liu o nel~tiul 

A·21 Subvenclons. don~clon s 11Iecau rebuts ¡ .. Itres ajuslamenU 
Subvencions olle;a ls de capiu l 
All ,eS Slib'/eneions, donólnc<ons i lIesau 

BI PASSI U CORRENT 

l. Deules iI rort te, minl 

Altres deutes a eun te,mini 
11. (reditors pe. atliviu ls 13ltres tomples ~ pa lil r 

(redilon ViriS 
PisslUS pe. impost corren: i i ll,es deutes imt) les AdminiSlfacions 
Públiquts 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+BI 

2017 

14.810.763,23 

197.637,64 
30.050.61 
30.050,61 

190.418,03 
239.900,82 
-49.482,74 
-n.83I,OS 

14.613.125,59 

339.724,82 
14.273.400,77 

422.917,82 

398.122,78 

398.122,78 
24.795,04 

23.002,54 

1.792,50 

15.233.6S1,OS 
0,00 



FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONfT 2018 

FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET 
PRESSUPOST 2018 

Pressupost de funcionament 

Previsió despeses 

Altres despeses d'explotació 
. Reparaci6 i conservació 

- Manteniment jardí 
- Neteja jardí 
- Manteniment edifici 
- Manteniment ascensars 
- Neteja edifici 
- Control plagues 
- Treba/ls desinfecció 
- Podar els orbres del jardí 
- Conservacio preventivo 
- Manteniment de la Web 

. Serveis exteriors 
- Vigilancia i seguretat 
- Serveis professiono/s independents 

- Servei d'administroció i comptabilitat 
- Auditorio 
- Man tenimen t LOPD 
- Gestió tecnica i programo d'activitats 
- Missatgeria 
- Publicacio memoria histórica 
- Advocats 
- Notaris 
- Procuradors 
- Elaboracio d'informes i projectes 
- Seguiment estrategia FJMR 

- Programa activitats jardí 
- Elements de comunicació 
- Altres activitots 
- Material d'oficina 
- Altres compres 
- Primes d'assegurances 
- Subministraments 

-Aigua 
- Electricito t 

- Prestació de serveis de personal 

Total des peses 
Estalvi: 

Pla d' inversions i finan~ament 

Inversió 
- Instalació lIuminaries Jardí 

TOTAllNVERSIÓ 

TOTAL SUBVENCIÓ DE l 'ICUB 

71.100,00 
12. 700,00 

6.000,00 
7.000,00 
2.000,00 

12.800,00 
800,00 

2.000,00 
5.000,00 

17.800,00 
5.000,00 

443.166,14 
172.000,00 
99.500,00 
21.000,00 
3.600,00 
3.600,00 

20.000,00 
800,00 

17.000,00 
15.000,00 

500,00 
1.000,00 

10.000,00 
7.000,00 

10.000,00 
15.000,00 
5.000,00 
1.500,00 
1.000,00 
5.800,00 

38.486,14 
20.000,00 
18.486,14 
94.880,00 

514,266,14 
0,00 

18.000,00 

18,000,001 

Previsió ingressos 

Ingressos per les act ivitats 
. 5ubvencions of icials a les act ivitat s 

- Aportacio leVB 

Total ingressos 

Finan~ament 

Subv. K finalista ICUB 

ITOTAl FINAN~AMENT 

514.266,14 
514.266,14 

514.266,14 

18.000,00 

18.000,001 

532.266,141 
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FUNDACIÓ JULIO M UÑOZ RAMON fT 

Previsió tancament a 31.12.18 

CTE DESCRIPCIÓ 

DESPESES 

622 Repa radó i con servadó 
- Manreniment ¡ardí 
- Neteja ¡ardí 
- Neteja edifici 
- Control plagues 
- Trebal/s desinfecció 
- Podar e/s arbres del ¡ardí 
- Conservadó preventiva 
- Monteniment de la Web 

623 Serveis de professionals independents 
- Vigilancia ¡ seguretot 

-Serveis professiona/s independents 
- Serve; d'odministració i camprobilirar 
- Auditorio 
- Mantenimen t LOPO 
- Gestió teenica ¡programa d'octivitots 
• Missargerio 
• Publicoció memoria histórico 
-Advocats 
- Notoris 
- Procurodors 
- Elaboracio d 'informes i prajectes 
- Seguimen t estrategia F JMR 

- Programo actlvitats jordi 
· Elemen rs de comunicacio 

625 Primes d 'assegurances 
628 Subministraments 

-Aiguo 

· Electricitat 

62. Altres despeses 
· Prestoció de serveis de personal 
- Altres ocfivitots 
· Material d'oficina 
- Altres compres 

680 Amortit Imm Inta ngible 
681 Amortit Im m Tangible 

INGRESSOS 

726 Donacions i lIegats traspassats a resultats 
724 Subvendons afi cials a les activi tats 
76. Altres ingressos financers 
778 lngressos extraardinaris 

RESULTAT 

Tancament 

311118 

593.434 14 

71.100,00 
12.700,00 

6.000,00 
12.800,00 

800,00 
2.000,00 
5.000,00 

17.800,00 
5.000,00 

291.259,80 
172.000,00 

99.259,80 
21 .000,00 

3.600,00 
3.600,00 

20.000,00 
559,80 

17.000,00 
15.000,00 

500,00 
1.000,00 

10.000,00 
7.000,00 

10.000,00 
10.000,00 

5.800,00 
34.717,38 
19.014.48 

15.702,90 

102.380,00 
94.880,00 

5.000,00 
1.500,00 
1.000,00 

1.078,11 
87.098,85 

593.434,14 

79.168,00 
514.266,14 

0,00 
0,00 

0,00 



• Fundactb 
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fUNpAQ6 PRIVAOA JULIO MUÑOZ RAMONEI 

(~ ifr !s e ~pres5ades en euros) 

ACT IU 

Al ACTIU NO CORRENT 

l. Immobllluat Inlan(ibl! 
ApFeaciollS ir¡forma:iquu 

n. lmmobilitu t material 
Trrrenys i conslruccions 
Instalücions, maquin~ria i ulillatge 
MO!)ilia'; i equips pt'f a p'ounos d 'inlormació 
Altre immo¡',ha¡¡ \ mate';al 
Immobjl¡uacions matrr i.lls en curs i i(omp:! ! 

11 1. 8~ns del p,r.imoni cultural 

Sén! immob'es 
8ens mo!!'!s 

Bl ACTIU CORRENT 

l. u susnls, palroclnadon I deulon de IO!'S activitau I altres 
COmpl!! a cobrar 

Usua.is ¡ deuto •• pe, vendes ; presta ció de serveis 

V. Perlodificaclons a t u . 1 ¡e,mlni 
VI. Efectlu I allr es ae!lus IIq",¡d. equivalenl. 

T,rsore,;a 

TOTAlACTIU (A+8) 

2018 PASSIU 
14.832.061.20 A) PATRIMaNI NET 

621,81 A·ll Fons Pro pis 
621,81 1. f ons dotadona ls o fons soclals 

622.568,43 Fons dota tionals o fons socia l 
0,00 11. Exc~denu d'u~rclds anteríon 

406.681.41 Romlnen! 
46.804,37 hceden: n~g~!i .... d' ex~n::í(¡s ant~r;o rs 

71 .720,27 111 . hc~d~nt d~ l' ~x~rcid (pos;liu o n~IIti ul 

97.362,38 A·2) Subvencions, don~don$; lll!:gau r~buts ¡ altr~s ;¡jusuments 
14.203.870,96 5ubv~ntion s ofic i,l" de c~p-:,l 

12.757.873,91 AI:rn subv~nclons, donancions; I'~g~a 
1.450.997,05 

246.607,81 

93.832,60 

93.832,60 
1l,44 

246.607,81 

246 .607,81 

15.172.513,05 

8) PAS51U CORRENT 

1. Deutes, curt t~rminl 

Alt rt'S deul~s, cun t~lm;ni 

11 . Creditors p~r activit;¡h I ~ltr~s comptn , p', " 
Credilor. Vil';' 
P ~ssi us p~r impaS! co rren! ; ¡¡ Itres deules amb l e~ Admio,slric loos 
PúbliQu~s 

TOTAL PATRIMDNI NET I PASSIU (A+8) 

2018 
14.149.595,23 

197.637,64 
30.050,61 
30.050.61 

167.587,03 
239.900.82 
·72.313,79 

0,00 
14.551.957,59 

357.724,82 
14.194.232,77 

42.2 .917,12 

398.122,78 

398.122,18 
24.795,04 
nOO2.S4 

1.792 ,50 

15.172.513,OS 



Fundació 
Julio Muñoz 
Ramonet 

MEMORIA PEl PRESSUPOST 2018 

Naturalesa i funcions de la Fundació 

Segons defineixen els seus estatuts, la FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET té per objecte 
I'adquisició, conservació i manteniment de les finques situades al carrer Muntaner, 282-290 i 
Avenir 26-28 a la ciutat de Barcelona, inclosos pare 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 i la difusió del patrimoni cultural del Sr. 
Julio Muñoz Ramonet. Per tal de complir amb aquestes missió, la FUNDACIÓ pro posa realitzar 
les següents accions alllarg de I'any 2018: 

Línies principals d'actuació: 

1. Recuperació del IIegat no IIiurat 

Des que es va crear la Fundació, la seva principal prioritat ha estat la recerca per a la 
recuperació delllegat, és a dir de les obres d'art que havien d'estar dipositades a I'esmentada 
finca segons les disposicions testamentáries. L'any 2017 s'ha aconseguit una fita molt 
important que és ellliurament deis dos quadres més importants de la col·lecció, La Virgen del 
Pilar de Goya i La Anunciación de El Greco, que es troben dipositats al MNAC mentre no 
s'acabin de resoldre els recursos presentats a la sentencia del Jutjat nº 1 de Barcelona. Durant 
I'any 2018 s'haurá de continuar les accions encaminades a concretar ellliurament de les obres 
a través deis dos processos judicials civil i penal i es preveu possible el retorn d'uns quadres 
que s'ha identificat la seva localització a Llavaneres. Per tant es preveuen despeses pel 
pagament deis honoraris deis advocats contractats així com despeses pel trasllat i asseguran~a 
de les obres en cas de ser lIiurades. 

2. Estudi, conservació i restaura ció deis objectes i obres llegad es 

Pel que fa al manteniment i conservació deis objectes, obres d'art i mobles que han restat als 
dos edificis com a part dellegat, la Fundació va iniciar I'any 2014 tot un seguit d'actuacions de 
conservació preventiva de les obres i mobles ubicades a la casa principal i la torre dirigides a 
preservar les peces amb valor patrimonial. Per I'any 2018 es preveu donar un impuls 
significatiu a les accions de conservació preventiva de les peces ubicades als edificis, tot 
donant continu"itat al projecte "La Fundació Restaura" iniciat I'any 2017. Es preveu la 
restauració de més objectes, mobiliari i obres de la col·lecció. Es donará continu"itat al 
seguiment de les peces traslladades als magatzems de museus especialitzats per a la seva 
conservació i custodia. Els museus implicats són el MNAC per a les escultures i pintures, als 
que s'ha incorporat I'any 2017 els quadres de El Greco i Goya; al Museu del Disseny de 
Barcelona els objectes i mobles; i al Museu del Textil de Terrassa els tapissos. Durant I'any 
2018 es finalitzará la restauració deis set deis tapissos. 



3. Manteniment, conserva ció i rehabilitació de la Casa Principal 

Ates que s'han Iliurat els dos quadres més importants de la col·lecció i es preveu factible la 
recuperació d'uns quadres identificats, s'obre un nou escenari, que for~a el compliment del 
lIegat, que implica la necessitat que la casa s'habi liti per exposar les peces d'art en condicions 
de conservació i seguretat adequats. l a Fundació disposa d'un estudi i pressupost del que 
costaria rehabilitar la casa per a poder visitar les parts nobles, ex posar els quadres i realitzar 
events de petit format. Es preveu que el 2018 s'inici"ln aquestes obres de rehabilitació. 

Durant I'any 2018 es continuara amb les intervencions iniciades en materia de manteniment i 
seguretat pel que es destaca: renovar el contracte de vigilancia i seguretat de la finca, 
mantenir el contracte de manteniment preventiu setmanal de la casa principal, continuar 
realitzant els ana lisis de clima, plagues, termits i humitats i contractar la neteja de les parts no 
patrimonials de la casa principal i la caseta de seguretat. També es continuara treba llant per 
identificar les causes de les inundacions del soterra ni de la casa principa l i el seu arranjament. 

4. Activitats al Jardí 

Des del juny del 2016 el jardí esta obert al púb lic tots els dies de la setmana i la Fundació vetlla 
pel manteniment deis sistemes de seguretat, manteniment deis jardins, els camins i de les 
fonts. Es pro posa que a I'any 2018 es faci inversions de millores d'a lguns elements que no es 
van incloure en las obres com els lIums i mobi liari urba. Ates que durant I'any 2017 s'ha 
realitzar la tramitació de la regu lació d'usos i I'autorització d'activitats al jardí, es preve u 
ampliar I'oferta del programa d'activitats cu ltura ls i musicals. 

5. Construcció d'una biblioteca pública a la Torre 

Pel que fa a la Torre, a partir del conveni de co l·laboració entre la Fu ndació i BIMSA durant els 
anys 2016 i 2017 s'ha realitzat el concurs i I'adjudicació de la redacció del projecte executiu per 
la construcció d'una biblioteca pública a J'edifici del carrer Avenir. A I'any 2018 es continua el 
procés iniciat amb I'aportació de pressupost municipal i de la Diputació de Barcelona. 

6. Memoria historica i usos de la finca 

A I'any 2018 es continuara treballant en definir el projecte al que es destinara la finca i les 
activitats de la Fundació, a banda d'exposar al públic la casa principal i la coJ.Jecció d'obres 
d'art. Es continuara treballant en la modificació del pla urbanístic per que la finca sigui 
cata logada com a equipament i en el projecte de recerca i publicació de memória histórica de 
la f inca, els seus propietaris i el seu temps. 

Anna Ferrer 
Directora 

Barcelona, 21 de juliol de 2017 


