
Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Fundació Privada Julio Muñoz Ramonet 

Informe d' auditoría i Comptes Anuals Abreujats al 31 de desembre de 2017 

l 



Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, s.a. 
Balmes 89-91,2°. 4". 
Tel. 933199622 -Fax 933101739 
08008 Barcelona 

Julián Hemández, 8, }0
• A 

Tel. 913882180- Fax 917599612 
28043 Madrid 

Ban:elona, 3, 2°. 1". 
Tel. 972201959- Fax 972220920 
17001 Gtrona 

I 

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

Al Patronat de la Fundació Privada Julio Mufioz Ramonet, 
per encarrec de l'Ajuntament de Barcelona, 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals abreujats de la Fundació Privada Julio Muñoz Ramonet (la Fundació), que 
compren en el balan'r a 31 de desembre de 2017, el compte de resultats, l' estat de can vis en el patrimoni net i la 
memoria corresponents a l' exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2017, aixf com deis seus 
resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2.1 de la memoria) i, en particular, amb els principis i 
criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoría de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant 
en la secció Responsabilitats de /'auditor en relació amb /'auditoría deis comptes anuals abreujats del nostre 
informe. 

Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els d'independencia, que 
són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals abreujats a Espanya segons allo que exigeix la normativa 
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de 
l'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o circumstancies que, d'acord amb allo que estableix 
l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist 
compromesa. 

Consíderem que ]'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la 
nostra opinió. 

Paragraf d'emfasi 
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Aspectes més rellevants de l'auditoria 

Els aspectes més rellevants de ]'auditoría són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat 
considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoría deis comptes anuals 
abreujats del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoría deis comptes 
anuals abreujats en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió 
per separat sobre aquests riscos. 

Hem determinat que no existeixen riscos significatius en ]'auditoría que s'hagin de comunicar en el nostre 
informe. 

Responsabilitats deis patrons en relació amb els comptes anuals abreujats 

Els patrons són responsables de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de forma que expressin la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació fmancera i deis resultats de la Fundació, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intem que considerin necessari per permetre 
la preparació de comptes anuals abreujats lliures d' incorrecció material, a causa de frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals abreujats, els patrons són responsables de la valoració de la capacitat de la 
Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades 
amb entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat en funcionament excepte si els patrons 
tenen la intenció de liquidar la Fundació o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa 
realista. 

Responsabilitats de l'auditor en relació amb !'auditoría deis comptes anuals abreujats 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats en el seu conjunt estan 
lliures d' incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoría realitzada de conformitat amb 
la normativa reguladora de l' activitat d' auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció 
material quan existeixi. Les incorreccions poden ser degudes a frau o error i es consideren materials si, 
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions económiques 
que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals abreujats. 

Com a part d'una auditoría de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes a 
Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota 
!'auditoría. També: 

• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals abreujats, a causa de frau o 
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidencia 
d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una 
incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja 
que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament 
erronies, o l' elusió del control intem . 

• 
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• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part deis patrons, del principi comptable d'entitat en 
funcionament i, basant-nos en ]'evidencia d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una 
incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la 
capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa 
material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació 
revelada en els comptes anuals abreujats o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una 
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en !'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la data de 
nostre informe d' auditoría. N o obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la causa que la Fundació deixi 
de ser una entitat en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals abreujats, inclosa la informació 
revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les transaccions i els fets subjacents de manera que 
aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb els patrons de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de 
realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de !'auditoría, aixf com qualsevol deficiencia 
significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de !'auditoría. 

Entre els riscos que han estat objecte de comunicació als patrons de l'entitat, determinem els que han estat de la 
major significativitat en !'auditoría deis comptes anuals abreujats del període actual i que són, en conseqUencia, 
els riscos considerats més significatius. 

prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, 20 de mary e 2018 

0687) 
GABINETE TEC 
AUDITORIAY 
CONSUL TORIA, S.A. 

Any 2018 NQm. 20/18103845 
c6PIA. 

• 1 ••••••••••••••• ' ••••••••• 

Informe á'auditoria de comptes subjecta 
a lil normativa d•audltoriil da comptes 
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FUNDACIÓ PRIVADA JULIO MUÑOZ RAMONET 

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017 
(EN FORMAT ABREUJAT) 

• Balanc;:os abreujats al31 de desembre de 2017 i 2016 

• Comptes de resultats abreujats corresponents als exercicis anuals 
tancats el31 de desembre de 2017 i 2016 

• Estats abreujats de canvis en el patrimoni net corresponents als 
exercieis anuals tancats el31 de desembre de 2017 i 2016 

• Memoria abreujada de l'exercici 2017 
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Fundació 
JulioMuñoz 
Ramonet 

BALANCOS ABRBJJATS AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 2017 1201 & 
(xifres e>q:>ressades en euros) 

NOTES DE 
ACTIU LAMEMÓRIA . 2017 

A) ACTIU NO CORRENT 15.014.689,07 
l. lmmobilltzat intangible 5.1 1.&99,92 

1. Aplicaclons informatiques 1.699,92 

11. lmmobllltz.at material 5.2 811.083,59 
1. lnstaHacions., maquinaria i utilla1ge 496.383;53 
2. Mobiliari 1 equips pera processos 

34.908,14 
d'informació 
3. Altre immobllitzat material 78.851,78 
4. lmmobilitzacions materials en curs 1 

200.920,14 
acomptes 

111. Béns del patrimoni cultural 5.3 14.201.925,56 
1. Béns im mobies 12.750.928,51 

2. Béns mobles 1.450.997,05 

B) Acnu CORRENT 408.954,48 
l. Ususaris, patrocinadora i deutors de les 

· activitats i a !tres comptes a cobrar 6.1 121.867,63 
1. Usuaris i deutors perwndes i prestació de 
serwis 18.160,03 
2. Deutors, entitats del grup, associades 1 altres 
parts vinculadas 103.707,60 

IL Periodificacions a curt termlni 11,44 
IR. Efectiu 1 altres actius líquida equivalents 285.075,41 

1. Tresoreria 285.075,41 
TOTAL ACTIU (A+B) 15A21.643,56 

2018 
14.909.523,04 

4.&04,96 
4.604,96 

719.604,57 
576.624,85 

30.796,55 

72.458,35 

39.724,82 

14.185.313,51 
12.750.928,51 

1.434.385,00 
638.946,92 

93.832,60 

15.125,00 

78.707,60 

0,00 
443.114,32 
443.114,32 

15A46.469,96 

Les notes 1 a 13 descrites en la memOria abreujada formen part integrant deis balan~s a 31 dedesembre de 2017 
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Fundació 
JulioMuñoz 
Ramonet 

BALANC0S ABREWATS AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 201712016 

(xifres expressades en euros) 

NOTES DE 
LA 

PASSIU MEMORIA 2.017 2.016 

A) PATRIMONI NET ECPN 15.016.065,63 14.912.762,28 

A-1) Fons Propis 238.926,46 220A68,69 

l. Fons dotacionals o fons soclals 30.050,61 30.050,61 

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

11. Excedents d'exerclcis anteriors 190.418,08 171.968,30 

~ 
1.Romanent 239.900,82 221.451,04 

2.Excedent negatius d'exercicis anteriors -49.482,74 -49.482,74 

111. Excedent de l'exercici {positiu o negatiu) 18.467,77 18A49,78 

A-2) Subvenciona, donacions lllegats rebuts 1 

f altres ajustaments 8 · 14.777.139,17 14.692.293,59 
1 .Subwncions oficials de capital 503.738,40 339.724,82 

2.Donacions i Uega1s de capital 14.273.400,77 14.352.568,77 

r C) PASSIU CORREHT 405.577,92 "533.707,68 

l. Deutes a curt termlni 6.2 233.812,33 398.122,78 

1.Aitres deutes a curttermini 233.812,33 398.122,78 

11. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 6.2 171 .766,69 135.584,90 

1 .Creditors varis 74.737,33 39.633,98 

2.Creditors , empresas del grup 94.127,90 94.390,79 

3.Passius perimpostoorrenti altres deutes amb 
2.900,36 1.560,13 

les Administracions Públiques 9.2 

TOTAL PATRlMONI NET 1 PASSIU (A+B+C) 15.421.643,55 16A46.469,96 

Les notes 1 a 13 descrites en la memOria abreujada formen part integran! deis balanc;:os a 31 de desembre de 2017 
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Fundació 
JulioMuñoz 
Ramonet 

COMPTES DE RESULTATS ABREWATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS TANCATS a. 
31 DE DESEMBRE DE 2017 12016 

(xifres expressades en euros) 

NOTES DE 
LA 

MEMORIA 2.017 2.016 

1. lngressos per les activitats 10.5 557.266,14 532.000,00 

Subvencions oficials a les activitats 557.266,14 532.000,00 

2. Altres lngressos de les activitats 18.160,03 0,26 

.Altres ingressos access·ons i altres de gestió 
18.160,03 0,26 

corrent 

3. Altres des peses d'explotacló ( -)546.000,86 ( -)505.462,99 

Serveis exteriors (-) 546.000,86 (-)505.311 ,88 

Reparacions i conservació (-)94.574,92 (-)42.758,33 

Serveis profess ionals independents (-)409.305,24 (-)395 .463,05 

Primes s'assegurances (-)5.316,56 (-)5.612,97 

Serveis bancaris (-)90,35 (-)52,86 

Subminlstraments (-)28.214,02 (-)33.419,40 

.Altres serveis (-)8.309,72 (-)28.005,27 

Tributs (-)190,05 (-)151,11 

4. Amortilzació de l'immobililzat (-)90.432,41 (-)89.771 ,09 
5. Subvencions, donacions lllegats traspassats al 
resultat 8 79.464,87 81.638,22 

1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5) 18.457,77 18.404,40 

6. lngressos financers 0,00 45,38 

11) RESUL TAT flNA.NCER{..-6) 0,00 45,38 

111) RESUL TAT ABANS D'IMPOsTOS (1+11) 18.457,77 18.449,78 

7. 1mpostos sobre beneficis 0 ,00 0,00 

IV) RESULTAT DEL'EX~ICI (111+7) 18.457,77 . 18.449,78 

Les notes 1 tJ 13 descrites en la memoria abreujada fonnen part integrant deis balanc;os a 31 de desembre de 2017 
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. ESTAT ABREWAT De CANVIS EN a. PATRMONI NET AL TANCAMENT oa.s EXERCIOS 201712018 

(lites 8ltpressades en euros) 

FoneP~s 
EXCrenti 

&cedentde 
Toáll d'exercicis 

•atedm:: 
rexerclcl 

A. SAI.DO, ANAL DE L'AHY 2011 30.050,!1 87.475,11 104.493,19 
a SAL.DO, lrta DEL'AHY2018 30.050,81 67.475,11 104.413,19 

l. E>cedenl de l'alllrcici 18.449,78 
11. Operaciont de patñmoni net 
111. Altres ""'riaciona del patrimonl net 104.493,19 !-!104.493,19 

C. SALDO, RNÁL DE L'AHY2018 30.050,81 171.9&8,30 18.441,78 

l. Exceden! de l'ellercici 18.457,77 

11. Operacions da patrimoni nel 
111. Allrlls wrlacions del patrim onl net 18.449,78 ¡ -!18.449,78 

E. SALDO ANAL DE L'AHY2017 30.050¡81 190A18,08 18.457177 

Subwtnclons. donacions 
TOTAL IUegata,.,bubl 

14.595.121,07 14.797.143,98 
14.595.125,07 14.797.143,18 

18.449,78 
(-)81 .638,22 (-)81.638.22 
178.806,74 178.806,74 

14.192:.!93,59 14.912.7&2,21 

18.457,77 

(-)79.464,87 (-)79.484,87 
164.310,45 184.310.~ 

14.777.139,17 15.016.086,83 

Les .notes 1 a 13 descrttes"" le rnem6r1a formen .,.n lnteg<anl de l'ealat d..,..,.., en el patr;manl net eotreSponent lis exen:lcis .,uola tancoiS eo3t de desembre de 2017· 
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MEMORIA ABREUJADA DE L'EXERCICI 2017 

6 

La present memoria abreujada es formula amb l'objecte de completar, ampliar 1 comentar la 
informació inclosa en el balan~ abreujat, el compte de resultats abreujat i l'estat abreujat de canvis en 
el patrimoni net. 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

1.1. Constitució- i legislació aplicable 

Fundació Privada Julio Muftoz Ramonet (en endavant també, la FUNDACIÓ) és una fundació 
privada sense afany de lucre que es va constituir l'any 1995. 

Es regeix per les següents disposicions: 

• Els seus Estatuts. 

• La"legislació de la Generalitat de Catalunya en materia de fundacions: 

- La Uei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions 1 de verificació de 
l'activitat de les associacions declaradas d'utilitat pública. 

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

- La Llei 5/2011 , de 19 de juliol, de modificació de la llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre 
tercer del Codi Civil de catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

- La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, tftols 1 111, alxí com 
pels articles 51 i 52 de la Llei 5/2001 , de 2 de maig, de Fundacions, que es mantenen 
vigents. 

• Altra normativa d'ambit estatal (Liei 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'aplicació del régim fiscal de les entitats 
sense afany de lucre i deis incentlus flscals al mecenatge). 

• En materia comptable, pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de·la Generalitat de 
Catalunya (PCFundAss), en vigor des de 1'1 de gener de 2009, i pel Decret 125/2010, de 14 de 
setembre de niodificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a 
la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. 

Figura inscrita al Registre de Fundaclons del Oepartament de Justicia 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 traba a Plac;a Sant Jaume, sense núm. de Barcelona. 



J 

Fundació 
JulioMuñoz 
Ramonet 

1.2. Finalitats estatutarias 

7 

Segons defineixen els seus estatuts, la FUNDACIÓ té per objecte l'adquislció, conservac1o 1 
manteniment de les finques situadas al carrer Muntaner, 282·290 i Avenir 26-28 a la ciutat de 
Barcelona, lnclosos pare i jardí, amb tot el seu contingut complet, per tal de procurar la seva visita al 
públic en general, coma foment, divulgació i defensa de la cultura, la promocló de les arts en general, 
i la difusió del patrimoni cultural de Julio Muñoz Ramonet. Per tal decomplir amb aquesta missió, la 
FUNDACIÓ té com a prioritat la recuperació de tot el llegat, havent realitzat les següents accions. 

En litigi ambla famnia del testamentari des de 1995, la ciutat va rebre les claus de la finca el juliol del 
2013, pero hl mancava la important coHecció d'art, el motiu que fonamentava la cessió del llegat. Per 
tant durant l'any 2017 s'ha continuat amb les actuacions judlcials i de recerca par a la recuperació de 
les obres d'art que havien d'estar dipositades a l'esmentada finca segons les disposicions 
testamentarias a través deis dos processos judicials civil i penal. 

Perla via civil, el procés es trobava des de l'any 2014 en fase d'execució de la Sentencia del Tribunal 
Suprem i la reclamaci6 dellliurament deis quadres "La Virgen del Pilar" de Goya i •La Anunciación" de 
El Greco, en dipósit, inicialment, 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 FUNOACIÓ va estar objecte d'una altra demanda per part de les 
germanas Muñoz Villalonga, en la qual demanaven la declaració de nul ·litat de pie dret de la, 
matelxa i la declaració d'extinci6 de la seva personalitat jurídica, que el Jutjat d'lnstancia 
número 23 de Barcelqna va desestimar el26 d'octubre de 2015. 

L'Audiéncia va dictar sentencia desestimant el recurs d'apeHació de les germanas Muñoz 1 va 
confirmar la sentencia amb imposició de costes. 

Les germanas Muñoz varen interposar recurs de cassació davant la Sala Civil i Penal del 
TSJC; front al qual es va formular la corresponent oposició i finalment, el dia 6 de juny de 
2017 la Sala va dictar Sentencia definitiva, desestimant el recurs i confirmant les 2 instancies 
anteriors, favorables a la Fundació, amb imposició de costes a les Sres. Muñoz Villalonga. 

Tota vagada que la Sentencia es terma i el procediment esta coneJos, s'han demanat les 
taxacions de costes a favor de la Fundaci6, en les·3 instancies (Jutjat, Audiencia i Tribunal 
Superior). · 

• El 29 de desembre del20151a familia va interposar una nova demanda reclamant la propietat 
d'aquests dos quadres, paralitzant'de nou el seu lliurament. 

El Jutjat de 1a Instancia num. 1 <;le Barcelona, va dictar sentencia que, acceptant la nostra 
oposició i argumentació, va desestimar totalment la demanda, amb imposició de costes al Sr. 
Castelo. · • 

El demandant Sr. Castelo va interposar recurs d'apel·lació, i per aixó, en no ser terma la 
Sentencia, s'hc:~ acordat el dipósit al MNAC en concepte de "provisional" deis dos quadres 
esmentats. El recurs d'apeHació ha sigut ja contestat per la Fundació, el passat dia 1 de 
setembre, i esta pendents de que sigui repartit a la Audiencia Provincial, que pot trigar entre 
12 i 18 mesos en resoldre el recurs. 

Segons diligencia d'ordenació del Jutjat de Primera Instancia n° 01 de Barcelon 
de maig de 2017 es va dictar !'entrega i diposit judicial, deis citats quadres, el 
de 2017 en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). 1 com a conseqüén 
juny, a les 13 h., a la seu del MNAC, en presencia de la Lletrada (Secretari 
representants de les parts i del Museu va tenir lloc el lliurament i diposit deis q 
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Les obres romandran en dipasit provisional, fins l'acabament, per Sentencia terma, del recurs 
d'apel·lació interposat pel Sr. Manuel Castelo, net de D.Julio i fill d 'lsabel Muñoz, en que 
reivindica ser propietari legítim deis 2 quadres, per "usucapió" o prescripció adquisitiva. 

Pel que fa a la resta de la col-lecció el jutjat ha iniciat el procés per la valoració de totes les obres per 
part d'un périt independent. El perit va presentar el seu dictamen el passat mes de julio!; no obstant, 
tenint en compte que es molt imprecfs i incomplet, s'ha demanat una compareixenc;a de les parts i el 
Périt davant el Jutge per tal d'obtenir els aclariments oportuns. 

Tenint en compte que resmentat Dictamen pericial, tot i les mancances que s'ha posat de relleu, 
confirma la identificació d'unes obres pertanyents al llegat 1 que estan localitzades en una finca de 
Sant Andreu de Llavaneres, s'ha presentat una petició al Jutjat per tal que siguin lliurades a la 
Fundació sense més tramits i amb independencia de la seva valoració. 

Pel que fa al procés penal, la q~:~erella que es va interposar contra les germanas Muñoz Villalonga pels 
delictes d'apropiació indeguda i estafa processal, el Jutjat d'lnstrucció número 29 de Barcelona durant 
l'any 2016 es va prendre declaració d'alguns testimonis i del périts que han elaborat els inventaris de 
les obres d'art lliurades i de les reclamadas. Les .germanas Carmen, Helena i Isabel van prestar 
declaració els dies 2 i 16 de juny de 2016, acollin·se les tres al dret a no declarar. En el mateix sentit, 
la senyora Alejandra Muñoz Vilallonga es v¡~ acollir al seu dret a no declarar el dia 13 de juny de 2017. 

La FUNDACIÓ,· arran de la presa de possessió de les finques des del dia 25 de julio! de 2013, ha 
assumit la gestió de tots aquells serveis de manteniment 1 conservació de les finques 1 ha iniciat els 
passos per elaborar una proposta viable per la gestió de la finca. Les actuacions portadas a terme són 
les següents: 

a) Manteniment i conservacló deis objectes i obres llegades 

Pel que fa al manteniment i conservació deis objectes. obres d'art i mobles que han restat als dos 
edificis com a part del llegat, la FUNDACIÓ va iniciar l'any 2014 tot un seguit d'actuacions de 
conservació preventiva de les obres i mobles ubicadas a la casa principal i la torre dirigidas a 
preservar les peces amb valor patrimonial. S'ha continuat treballant en les accions de catalogació i 
conservació preventiva de les peces ubicadas als edificis, així 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· los amb condicions de neteja i seguretat adequats. Els museus implicats 
són el MNAC per a les esculturas i pinturas, 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 convenís de 
coHaboració. Les peces i mobles que sois tenen valor per context, han estat revisadas, netejades i 
protegidas dins de les cases a !'espera que es realitzin les accions de manteniment pertinents. 

Concretament, durant l'exercici 2017 s'ha realltzat la restauració de dos tapissos que es troben en el 
Museu del Teixit de Terrassa 1 de vañes esculturas. 

b} Manteniment, conservació i arranjament deis edificis 

Ambla presa de possessió de les finques des del dia 25 de julio! de 2013, la FUNDACIÓ va prioritzar 
la gestió de tots aquells serveis de manteniment i conservació de les cases i el jardí. A finals de 2016 
es va licitar el contracta de vigilancia i seguretat de la finca per l'any 2017, que es va adjudicar a 
Sabico Seguridad, SA en data 17 de novembre de 2016. També s'ha renovat el contracta de 
manteniment preventiu de la casa principal, el contracta de neteja de les parts no patrimonials de la 
casa principal .. i la caseta de seguretat, i s'han continuat realitzant les analisis de clima, plagues, 
termits i humitats. 
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Tanmateix, durant l'exercici 2017, s'han detectat diferents fuites d'aigua en el soterrani de la casa 
principal que ha provocat la necessitat d'encarregar treballs técnics i estudis varis per tal de identificar 
les causes d'aquestes fugues 1 poder prendre mesures correctivas i poder mantenir aixf les 
instaHacions en bon estat. 

e) Arranjament del Jardí 

Pel que fa als jardins, al maig de 2015 es van iniciar les obres de conservació i manteniment relativas 
a l'arranjament deis jardins, que van consistir en renovar la xarxa de reg, fer la instaHació de les 
esmeres de seguretat, transformar la piscina en un estany naturalitzat i rehabilitar l'estany principal del 
jardí. Pel que fa als camins, s'ha adequat un circuit que assegura l'accessibilitat a tates les parts del 
jardf i s'han revisat tots els paviments. Pel que fa a la part vegetal, l'actuació 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 man~ de 2016, i amb !'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-lo en condicions óptimes, per la qual cosa es va adjudicar el manteniment del jardl a la mateixa 
empresa adjudicataria de les obres per un perfode d'un any, fins al mar¡; del 2017. Finalitzat aquest 
contracta, es va contractar a una altre empresa per continuar realitzant el manteniment del jardí. 

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

d) 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 l'estudi d'usos realitzat per l'arquitecte Enrie Soria l'any. 2013, de l'estudi 
funcional realitzat pel Consorci de Biblioteques de Barcelona 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; duránt el quart trimestre de 2016 es va convocar concurs 
d'idees relatiu al contracta de serveis de redacció de l'avantprojecte per a la biblioteca. 

En el 2016, es va adjudicar la redacció d'un Informe jurfdic amb l'objectiu d'analitzar des del punt de 
vista de dret civil, les possibilitats de viabilitat de la construcció d'una biblioteca pública substancial 
modificació de la casa llegada. 

Durant el 2017, s'han abonat els premis relatius al concurs d'idees, i s'han formalitzat els contractas · 
rélatiu's a la redacció de J'avantprojecte i. del projecte pasic. 

e) Projecte de patrimonialització i muse'itzacló 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 musei'tzació de la casa principal, tant si es rep la coHecció d'obres d'art com si no. Durant 
l'any 2016 es va elaborar un estudi de recomanacions i requeriments per al projecte de musei'tzació de 
la casa principal i un estudi comparatiu del funcionament i gestió de cases patrimonials nacionals i 
intemacionals. 
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Visites lliures i gratu'ites. 
Visites concertadas 1 de pagament. 
Oferta d'activitats culturals gratuitas. 
Oferta d'activitats culturals de pagament. 
Oferta de publicacions de pagament. 
Lloguer d'espais per activitats privadas. 
Lloguer d'espais per aterir activitats culturals de pagamento gratu"ites. 

1 altres activitats que· es puguin identificar. 

Els temes a regular tenint en compte !'actual ordenament jurídlc 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 empresas. 
Condicions del lloguer deis espais pel llogater. 
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Condicions de la Fundació pel lloguer deis espais (seguretat, assegurances, autorització 
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 
1 altres qüestions que es considerin com a producte de l'analisi. 

Durant el 2017, es va encarregar una auditoria técnica per valorar el cost del projecte de muse'ltzació 
de la casa principal. 

2. BASES DE PRESENTACIO DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS 

2.1. lmatge fidel 

Els comptes anuals abreujats deis exercicis 2017 i 2016 han estat preparats conforme als principis i 
criteris comptables generalment acceptats, a partir deis registres comptables de la FUNDACIÓ, amb 
l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situacló financera, deis resultats de les seves 
operacions i deis canvis en el Patrimoni net. 

Atenent al que estableix l'article 3 del PCFundAss, la FUNDACIÓ té la condició d'entitat de dimensió 
redu'ida, en complir-se dos deis tres requislts exigits per l'article 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. 

• El nombre mitja de treballadors empleats durant l'exercici és inferior a 10. 

Malgrat que la FUNDACIÓ compleix els requisits per tal de· formular els seus comptes anuals 
abreujats mitjanc;ant el model simplificat, aquesta formula els seus comptes en el model abreujat. 

Els comptes .anuals abreujats de l'exercici 2017 han estat formulats pel Patronal de ~a FUNDACIÓ, 
amb caracter preví a la seva aprovació per part del mateix Organ de govern. 
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2.2. Principis comotables 
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En la preparació deis comptes anuals abreujats s'han pres en consideració les normes de registre 1 
valoració que es descriuen a la nota 4, havent-se aplicat els principis comptables obligatoris que 
pugUin tenlr un afecte significatiu sobre els mateixos. 

2.3. Aspectes .crítics de la valoració i estimaci6 de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals abreujats requerelx, 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, basicament, en l'experiéncia histórica de la FUNDACIÓ, o a manca 
d'aquesta, en la d'altres entitats pertanyents al mateix sector d'activitat en el qué actua la FUNDACIÓ. 

També cal prendre en consideracióles expectativas futuras que es consideren raonables atenent a les 
circumstancles. 

Les estimacions consideradas per a formular els comptes anuals abreujats s'han realitzat atenent a la 
millar informació disponible a la data de formulacíó. Qualsevol modificació en el futur d'aquestes 
estimacions s'aplicaria de forma prospectiva a partir del moment en que tos coneguda i sempre i quan 
millorés la qualltat de la informacló presentada, reconelxent l'efecte del canvl en l'estimació realitzada 
en el compte de resultats de l'exercici en qüestió. 

2.4. Comparaci6 de la informaci6 

Els comptes anuals abreujats de l'exercici 2017 i 2016 s'han formulat mitjanvan~ l'aplicació de criteris 
uniformes de valoració, agrupació t classificació, de manera que la informació que es presenta és 
homogénia i comparable. 

3. EXCEDENT DE L'EXERCICI 

El Patronal proposa traspassar l'excedent de l'exercici 2017 tal i coni es mostra al quadre següent: 

Bases de repartiment lmport 

Elccedentde l'exercici 2017 18.457,77 

Total base de repartlment =Total aplicacló 18.457,77 
Aplicacióa lmport 

Romanent 18.457,77 

Total aplica ció= Total base de repartiment 18.457,77 

4. NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Els criteris comptables emprats en l'elaboració deis comptes anuals abreujats s6n els següents: 

4.1. lmmobilitzat intangible 

D'acord amb la norma de vaioració n° 6 del PCFundAss, s'han inclós a l'actiu, com a immobilitzat 
intangible, les despases de desenvolupament de la pagina web de la FUNDACIÓ. 
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Aquest immobilitzat és objecte d'amortització, d'acord ambla seva naturalesa i vida útil, estimada en 
tres anys. 

4.2. lmmobilitzat material 

La norma de valoració 7• de Patrimoni cultural del Pla de comptabilitat de les fundacions 1 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 guamiment, encara que tinguin el caracter de permanencia. En aquest sentit, 
durant l'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, resultant un import de 791 .680 euros. 

Aquestes instal·lacions es classifiquen com a lmmobilitzat material i són objecte d'amortització, 
d'acord amb la seva naturalesa i vida útil, a partir de l'exercici 2014 inclos, atés !'informe de valoració 
de data de febrer de 2014, i no existeixen variacions significativas respecte del valor que resultaría al 
31 de desembre de 2013. El termini de vida útil conslderat ha estat de 10 anys. 

En el exerclcls 2016 i 2015 es van incorporar a l'immobilitzat de la FUNDACIÓ diversas instal·lacions 
tecniques, mobiliari i equips informatics per adequar l'espai on es van ubicar les oficinas de la 
FUNDACIÓ. 

Durant el 2017, s'ha adquirit nou mobillari pel jardí i s'han adquirit varis aparells pera condicionar la 
casa gran. 

S'han classificat coma immobilitzacions en curs, les obres relativas a convertir la Torre en Biblioteca 
Pública, la redacció de !'informe d'auditoria perla remodelació de la casa així com altres aduacions de 
condicionament de la casa. 

4.3. Béns lntegrants del Patrimoni Cultural 

D'acord amb l'establert al Decret 25912008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la . ~eneralitat 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, historie· i cultural, paleontológic, 
arqueológic etnológic, científic o técnic, com també el patrimoni documental i bibliografic, els 
jaciments, zones arqueológiques, llocs naturals, jardins i pares que tinguin valor artístic, historie i 
cultural o antropologic. En concrat, ·s'ínclouran els béns,que compleixin les condicions requeridas a les 
lleis 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni historie, o la llei de 911993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural catara. 

En virtut de resolució del Jutjat d'lnstancia n°1 de Barcelona de 25 de juliol de 2013, la FUNDACIÓ va 
obtenir la possessió de les finques llegadas pel Sr. Julio Muñoz Ramonet el manteniment de les quals 
constitueix la finalitat de l'entitat, per la qual cosa va procedir al seu enregistrament comptable. Atés 
que les finques esmentades, conegudes com la Torre del Marqués d'Aiella, formen part de l'inventari 
del Patrimonl Arquitectónic de la Generalítat de Catalunya i per tant, forma part de l'lnventari del 
Patrimoni Cultural Catara, tal i com estableíx la llei 911993, del patrimoni cultural catara, aquestes s'han 
enregistrat dins l'epígraf de Béns del Patrimoni Cultural. 

Addicionalment, formen part del contingut de les dues finques comentadas anterlorment, determinats 
elements tals com obres d'art, mobles, aixovar i altres elements del parament. D'acord amb l'article 
18.1 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catara s'estableix que formen n;;¡J:x...=Pt 

patrimoni cultural catar~ els béns mobles e immobles que, malgrat no haver estat 
catalogació, reuneixen els valors següents: estar relaclonats amb la historia i la cultura .u~.,_,,_ 
que pel seu valor historie, artístic, arquitectónic, arqueológlc, paleontologic, etrlolc>glt:{'!~;b<:~ 
bibliografic, clentffic o técnic merelxen una protecció i defensa especials, de manera 
gaudits pels clutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a les futuras g(tt!flraci~~ 
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D'acord amb el paragraf anterior, el contingut de les finques no han estat catalogats pero reuneixen 
els valors descrlts anteriorment, raó per la qual s'ha procedit a la seva inclusió al balanv de la 
FUNDACIÓ, a l'epígraf de Béns del Patrimonl Cultural. 

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

a} Per tal de determinar el valor de les finques es va procedir a realitzar una valoració externa, per 
part d~ !'empresa Valtec, S.A., que va estjmar el valor total de les dtJes 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'edificació. Aquests béns s'han classificat com a béns immobles del patrimoni cultural. 

b} En el cas del contingut de les finques, en l'exercici 2014, es va realitzar una valoració externa, 
per part d'un expert independent, en Joan Güell Sola, 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 

Durant l'exercici 2017, s'ha incorporat cpm a més valor deis béns mobles del patrimoni cultural, la 
restauració de dos tapissos que es troben en el Museu del Teixit de Terrassa i de varíes esculturas. 

4;4. Instrumenta financers 

Els instruments flnancers es classitiquen, en el moment del seu reconeixement inicial, com a actius o 
passius, de conformitat amb el fons económic deis aGQrds contractuals i ambles definicions d'actius o 
de passius financers. . · 

4.4.1 . Actius financers a cost amortitzat 

La FUNDACJÓ classifica els actius financers en aquesta categoría, atenent a les seves 
característiques i a la destinació prevista en el moment del seu reconeixement inicial. Al tancament de 
l'exercici; figuren classificats en aquesta categoría 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 igual o inferior a un any, i com no 
corrents si el seu venciment és superior a un any. 

S'incorporen inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els 
costós de transacció directament atribu'ibles. No obstant, els crédits per operacions de les activitats 
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, alxí com les 
bestretes i crédits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents 
sobre fans dotaclonals, fons socials i fons especials, l'import deis quals s'espera rebre a curt termini , 
es val9f'aren pel séu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui 
significatiu. En valoracions posteriors; els actius flnancers inclosos en aquesta categoría es valoren pel 
seu cost amortitzat. Els interessos merítats són objecte de comptabilització en el compte de resultats, 
aplican~ el métode del tipus d'interes efectiu. 

Al tancament de l'exercici, s'efecfuen les correccions valoratives necessaries sempre que hi hagi 
evidencia objectiva que el valor d'un actiu financer o d'un grup d'actius financers amb característiques 
similars de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més fets que hagin tingut 
lloc 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. 
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4.4.2. Passius financers a cost amortitzat 
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La FUNDACIÓ classifica els passius financers en aquesta categoría, atenent a . les seves 
característiques i a la destinació prevista en el moment del seu reconeixement inicial. Al tancament de 
l'exercici, figuren classificats en aquesta categoría 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 igual o inferior a un any, i com no 
corrents si el seu venciment es superior a un any. 

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

4.5. lngressos i despases 

S'enregistren, en general, atenent al principi de meritament 1 prenent en consideració la seva 
correlació, independentment del moment en qué es produeix el corrent monetari derivat de llur 
cobrament o pagament. 

4.6. Transaccions entre parts vinculadas 

Amb caracter general, les operaclons amb empresas i entitats vinculadas 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 l'oper~ció. La valoració posterior es realitza d'acord amb el prevista la normativa corresponent. 

4.7. lmpost sobre banaficis 

Es calcula en funció del resultat abans d'impostos de l'exercici, considerant les diferemcies de caire 
permanent existents d'acord amb els criteris fiscals per a la determinació de la base imposable, als 
afectes de determinar la despasa per impost sobre socletats meritada en l'exercici. 

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

Les diferencies temporanies existents entre el resultat comptable i el fiscal s'enregistren com a actius 
o passius per lmpost diferit. Atenent al principi de prudéncia valorativa, no s'incorporén a l'actiu del 
balant; 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 negativas. 

4.8. Subvencions, donacions i l!egats 

Les subvencions rebudes per a finan<;ar les activitats de la FUNDACIÓ no tenen el caracter de 
reintegrables i s'enregistren al compte de resultats com a ingressos, de forma correlacionada amb les 
despases que financen. 
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Les subvencions rebudes que tenen per objecte financ;ar elements que formaran part de l'immobilitzat 
de la FUNDACIÓ són objecte de registre comptable en el Patrimoni Net, independentrnent de la 
partida pressupostaria per la qual l'esmentada subvenció hagi estat lliurada per l'ens atorgant, i 
s'apliquen al compte de resultats de forma correlacionada amb l'amortització deis actius que finanrta. 

Les donacions i llegats enregistrats en el Patrimoni Net de la FUNDACIÓ corresponen al valor de les 
finques rebudes, de les seves lnstaHacions i del seu contingut, segons valoració efectuada d'acord 
amb l'esmentat en les notes 4.2 i 4.3 d'aquesta memórla. La seva imputació al compte de resultats 
s'efectuara, per a les corresponents al valor de les instaHacions classificades com a lmmobiiitzat 
material, en proporció a la dotació a ramortització efectuada pels béns esmentats; 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 oportunas 
correccions valoratives que correspongui efectuar. 

5. ACTIU NO CORRENT 

5.1. lmmobilitzat intangible 

El moviment de l'immobilitzat intangible es mostra en el quadre següent: 

COST 

Saldo 01 .01 .2016 
Altes 2016 
Saldo 31 .12.2016 
Altes 2017 
Saldo 31.12.2017 

AMORTITZACIO 
Saldo 01.01 .2016 
Altes 2016 
Saldo 31 .12.2016 
Altes 2017 
Saldo31.12.2017 

Aplica e ion& 
informiltiques 

9.619,50 
3.267,00 

12.888,50 

12.886,50 

Aplicacions 
informatiques 

4 .618!14 
3.663,40 
8.281,54 

2.905,04 
11.186,58 

TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2016 ~~~4=.8~0~4,~9=8 

TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2017 =====-•1.¡¡¡¡¡8,;,99;,¡,,9¡¡¡,¡2"" 

5.2. lmmobilitzat material 

El moviment de l'epfgraf immobilitzat material durant els· exercicis 2017 i 2016 ha estat el que es 
mostra en el quadre següent: 
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Insta Haclons 
Equlps pera 

Altre 1m mobllltzaclons 
ttcnlqun 

llloblllarl processaments 
immobllltzat 

COST d'lnformacló 
encurs 

TOTAl. 
Saldo 01 .01 .2016 816.382,08 9.204,74 3.938,21 139.223,01 1.268. 7 48,04 
Altes 2016 20.794,21 73.809,50 94.607.25 189.210,96 . 
Traspassos 2016 ! -)494.1'05.44 !·l494.105,44 
Saldo 31.12.2016 816.382,08 29.998,95 3.838,21 73.809,50 39.724,82 963.853,58 
Altas 2017 1 .523,67 6.842,74 j ,499,04 7.925.42 161.195,32 178.986,39 
Saldo 31.12.2017 817 .905,95' 36.841,&9 5.437,25 81.734,92 200.920,14 1.142.839,95 

lnstaHaclons 
Equlps pera 

Altre lmmollllltzaclons 
técnlques Mobiliari processaments 

lm m obilitzat 
AMORTI17ACIÓ d'lnformacló en curs 

TOTAl. 
Saldo 01 .01 .2016 156.119,01 14,20 8,09 1.351 ,15 159.492,45 
Altes 2016 81 .638~2 2.133,78 984,54 84.756,54 
Saldo 31.12.2016 2311.757,23 2.147,98 992,63 1.351,15 244~248,19 

Altes 2017 · 81 .765,19 3.113,89 1.116,30 1.531,99 87.527,37 
Saldo31.12.2017 321.522,42 5.281,87 2.108,93 2.883,14 331.77&,38 

TOTAl.IMMOBILITZAT MATERIAl. 2018 676.624,85 27.850,97 2.946,58 72.458,35 39.724,82 719.604,57 

TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL 2017 498.383,53 31.579,82 3.326,32 78.851,78 200.920,14 811.063,59 

Les altes efectuadas durant l'any 2016 són ocasionadas per l'adquisició de ·mobiliari. Per altre banda, 
les baixes vinculadas a l'immobilitzar en curs es corresponen als jardins i l'estany, l'adequació de les 
oficinas i casetes, ra· protecció. de !'escala i per últim la rectificació del certificat "Moix". · 

Durant l'any 2017, s'ha adquirit mobillari pel jardí, s'ha instal·lat fibra en la caseta de seguretat i altres 
elements pera condicionar la casa principal. 

L'immobilitzat en curs, correspon principalment a la redaccló de l'avantprojecte , projecte basic de la 
biblioteca i a !'auditoría técnica relativa a la museització de la casa. 

5.3. Béns del patrimoni cultural 

L'epígraf béns del patrimoni cultural ha·sofert els següents moviments en els exercicis 2017 i 2016: 

Conjunta 
COST histOries Béns mobles TOTAL 

Saldo 01'.01 .2016 12.366.~61 ,00 1.434.385,00 13.800.646,00 
Traspassos 2016 384.667,51 384.667,51 
Saldo 31.12.2016 12.750.928,51 1.434.385,00 14.185.313,51 
Altes 2017 16.612,05 16.612,05 
Saldo 31.12.2017 12.750.928,51 1 A50.997 ,05 14.201.925,56 

TOTAL BÉNS PAlRIMONI CULTURAL 2016 12.750.928,51 1 A34.385,00 14.185.313,51 

TOTAL BÉNS PAlRIMONI CULTURAL 2017 12.750.928,51 1.450.997,05 14.201.925,56 

El saldo inicial de l'exercici 2016, 13.800.646,00 euros, correspon a l'activació, al tancament de 
l'exercici 2013, de les finques el manteniment de les quals constitueixen la finalitat de l'entitat, situadas 
al carrer Muntaner 282 i al carrer Avenir 26-28, d'acord amb la valoració externa efectuada per Valtec, 
SA par import de 12.366.261 euros, així com deis elements que formen el contingut de ies finques 
esmentades ·i que esta format per elements tals com obres d'art, mobles, alxovar, mobiliari, i altres 
elements de parament, d'acord amb la valoracló efectuada per Joan Güell Sola el gener de er 
import de 1.434.385 euros, d'acord amb el que s'ha establert a la nota 4.3 d'aquesta me ~ JI ll 
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Els esmentats actius s'han enregistrat amb abonament a Subvencions, donacions i llegats rebuts, 
seguint el mateix criteri que l'exercici anterior. 

Les altes de l'exercici 2016 corresponen a les obres del jardí, recepcfonades al marv de 2016, que~ 
31 de desembre de 2015 figuraven coma lmmobllltzat material en curs. 

Les altes del2017, corresponen a la restauració de dos tapissos. 

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

&.· INSTRUMENTS FINANCERS 

6.1 Actius financers 

6.1.1 Categories d'actius financers 

Tots els actius financers que figuren a l'actiu del balanv 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: 

Aclius financers a cost amortltmt: 
- Oeutors varis 
- Deutors , entitats del grup, 
associades i altres parts vinculades 

ACTIUS RNANCERS A CURT 
TERMINI 

2017 2016 

18.160,03 

103.707,60 
121 .867,63 

15.125,00 

78.707,60 
93.832,60 

L'epígraf deutors varis inclou l'import de 18.160,03 euros corresponen a la devolució d'unes costes 
judicials que a 31 de desembre de 2017 estaven pendents de cobraments. Aquestes s'han cobrat en 
data 1 O de gener de 2018. 

6.1.2 Deutors. entitats del grup. assoclades 1 altres parts vinculadas 

El saldo d'aquest epígraf el formen les aportacions finalistas pendents de ccibrament que es detallen a 
contlnuació: 

Entitat Finalitat 2017 2016 
lnstitutde Cultura Aportació perinversions varies 78.707,60 78.707,60 

Subvenci ó corrent addici onal 2017 25.000,00 
----~1~0~3.~77.07~,6~0~-----~7~8.~77.07~.~~0~ 
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Per altre part, en data 28 de desembre de 2017, la Gerencia de l'lnstitut de Cultura va resoldre 
autoritzar i disposar la despasa per import de 25.000 euros a favor de la FUNDACIÓ pel financ;ament 
d'actuacions de manteniment de l'exercici 2017 

6.2 Passius financers 

6.2.1 Cateqories de passius financers 

Tots els passius financers que figuren al passiu del balanc; corresponen a passius financers a cost 
amortitzat que equival al valor nominal deis imports a pagar. 

El detall deis passius financers de la F\,INDACIÓ és el següent 

Passius financers a cost amortitzat 
·Al tres deutes a curt term ini 
• Creditors varís 
• Creditors, empreses del grup 

6.2.2 Deutes a curt tennini 

PASSIUS RNANCERS A 
CURr TERMINI 

2017 2016 

233.812,33 
74.737,33 
94.127,90 

402.677,56 

398.122,78 
39.633,98 
94.390,79 

532.147,55 

Aquest epígraf recullles subvencions reintegrables pendent d'aplicar a la seva finalita.t (nota 12.1 ): 

Deutes a curttermíni transformables en 
subwncions donacions i llegats 
-Ajuntamentde Barcelona 
-lnstitu de Cultura 

6.2.3 Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

2017 2016 

180.620,50 
53.191,83 

233.812,33 

319.415,18 
78.707,60 

398.122,78 

El saldo d'aquest epígraf est~ composat perles següents partidas: 

2017 2016 

- Cred itors varis, prow'idors i altres deutes 74.737,33 39.633,98 

- Creditors , empresas del grup (ICUB) 94.127,90 94.390,79 

- Deutes ambles Administracions Públiques (wgeu nota 9.2) 2.900,36 1.560,13 

171.765,59 135.584,90 

6.2.4 lnformació sobre els ajornaments de paqament efectuat a proveidors. dlsposició 
addicional tercera. "Deure d'infonnacjó" de la Llei 15/2010. de 5 de juliol 

La Dlsposició final 28 de la Llei 3112014, de 3 de desembre, perla que es modifica la Llei de Societats 
de Capital per a la millora del govern corporatiu, assenyala que es modifica la Disposició addicional 3• 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials" 
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Conforme a la Resolució del "Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas•, sobre fa· informació a 
incorporar a la memoria del comptes anuals en relació amb el període mig de pagament a provei'dors 
en operacions comercials, les dades de l'exercici 2017 i 2016 són les següents: 

2017 2016 
Dies Djes 

Període mitja de pagament a 
18

,
27 16

,
51 

prowldors 

7. FONS PROPIS 

El moviment enregistrat pels comptes que integren l'epfgraf de Fans propis durant els exercicis 2017 i 
2016 es mostra a I'Estat abreujat de canvis en el patrimoni net (ECPN). 

8. SUBVENCIONS. DONACIONS 1 LLEGATS 

Aquest epfgraf inclou els béns rebuts procedents del llegat del Sr. Julio Muñoz Ramonet, la difusió 
cultural deis quals representa la finalitat principal de la FUNDACIÓ, aixf com el finant,;:ament rebut per 
finant,;:ar actuacions inversores portadas a terme per aquesta. 

Els moviments d'aquest epigraf són els que as mostren en el quadre següent: 

Saldo 01.01 .2016 
Altes 2016 
Traspasa resultat 2016 
Saldo 31.12.2018 
Traspassos 201 7 
Traspas a resultat 2017 
Saldo 31 .12.2017 

TOTAL SUBVENCIONS, DONACIONS 1 
LLEGATS REBUTS 2016 

TOTAL SUBVENCIONS, DONACIONS 1 
LLEGATS REBUTS 2017 

9. SITUACIÓ FISCAL 
9.1. Exercicis susceptibles d'lnspecció 

Donacions i llegats 
de capital 

14.595.125,07 
178.806,74 

(-)81.638,22 
14.692.293,59 

164.310,45 
(-)79.464,87 

14.777.139,17 

14~692.293,59 

14.777.139,17 

D'acord amb la legislació vigent, els impostes i cotitzaclons a la Seguretat Social no poden considerar
se definitivament liquidats fins que les declaracions presentadas hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o laborals, o hagi transcorregut el terminl de prescripció de quatre anys. 

La FUNDACIÓ té oberts a inspeccló tots els impostas principals i cotitzaclons socials que li són 
aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits. 
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No es preveu que existeixin contingencias d'imports significatius que es poguessin derivar de la reviSió 
deis exercicis oberts a inspecció. 

9.2. Saldos amb Administracions Públigues 

Els saldos mantinguts amb Administracions Públiques a 31 de desembre de 2017 i de 2016 són els 
següents. 

- Hisenda Pública creditora per 
retencions a compte de I'IRPF,Iiquidació 
4ttrimeste 

9.3. lmpost sobre beneficis 

2017 2016 

2.900,36 _ ___.;1~.5~6~0:....:-, 1~3 

2.900,36 ====1.5;;.;6;.;,0,¡.¡,,1-.3 

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

D'acord amb .aquest regim, es traben exemptes de l'lmpost sobre beneflcls, entre altres, les 
explotacions económiques deis béns declarats d'interes cultural conforme a la normativa del Patrimonl 
Historie de I'Estat i de les Comunitats Autónomas, així com de museus, biblioteques, arxius i centres 
de documentació, i també, les explotacions economiques consistents en l'organització d'exposicions, 
conferencies, col·loquis, cursos o seminaris 

La informació addicional obligatoria, a incloure en· la memoria económica, regulada en la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, i en el Reial Decret 1.270/2003, de 10 d'octubre, s'inclou en informe independent. 

10. INGRESSOS 1 DESPESES 

1 0.1. Des peses derivades del funcionament de l'órgan de govem de la FUNDACIÓ 

En els exercicis 2017 i 2016 no s'han acreditat despases derivadas del funcionament del Patronat de 
la FUNDACIÓ. 

10.2. A!uts concadits i altres despeses 

En els exer~icis 2017 i 2016 no han estat atorgats ajuts a tercers. 

10.3. Aprovlsionaments 

En els exercicis 2017 i 2016 no s'han produ'it despases d'aquesta naturalesa. 

1 0.4. Despases de personal 

En els exercicis 2017 i 2016 no s'han acreditat despases de personal. la FUNDACIÓ no t 
en plantilla. 

10.5. lngressos perles activitats 

Durant els exercicis 2017 i 2016 s'ha enregistrat com a subvenció oficial a les activitats l'aportació 
atorgada per l'lnstitut de Cultura de Barcelona, per imports de 557.266,14 euros ' 532.000,00 euros, 
respectivament. 
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11. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS D'INGRESSOS A FINALITATS 
FUNDACIONALS 

11.1. Béns 1 drets de la dotacló fundacional 

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

11.2. DestinaciÓ a finalitats fundacionals del percentatge legalment establert 

D'acord amb l'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 conipliment de les finalitats fundacionals. 

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

A continuació es presenta el quadre demostratiu de l'aplícació de les rendes i deis ingressos a la 
destinació de les finalitats: · · 

lmports 
(en euros) Percentatge 

lngresso8 totals obtinguts en l'exerclci 2017: 
- lngressos segons com pte de res ultats : 654.891 ,04 

Menys : 
- Subvencions i donacions de capital traspassades a resullats {-)79.464,87 
- lngressos financers i altres 

- Subvencions i donacions de capital obtingudes 

Aplicaclons a les finalitats en l'exercici 2017: 
- Despeses segons compte de resultats : 

Menys: 
- Dotacions a amortitzacions 
- Des peses financeres 

lnverslons en l'exercici: 
- lmmobilitzat intangible 
-lmmobilitzat material 

12. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

12.1. Saldos i transaccions amb entitats vinculadas 

575.426,17 

575A26,17 

636.433,27 

(-)90.432,41 

546.000,86 

178.986,39 
178.986,39 

724.987,25 

Les transaccions realitzades durant els exercicis 2017 1 2016 amb entitats 
següents: 

100,00% 

132,78% 
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Subvencions oficials a les activltats 
Subvencions de capital : 
- lnstitut de Cultura 

Deutes a curt termini transforma bies en 
subvencions (nota 6.2.2): 

-Ajunta m ent de Barcelona 
-lnstitut de Cultura 

2017 
GrupAj. 

Barcelona 
557.266,14 

2016 
GrupAj. 

Barcelona 
532.000,00 

178.808,74 

319.415,1 8 
78.707,60 

22 

Al 31 de desembre de 2017 resten pendents de cobrament 103.707,60 euros d'entitats vinculadas 
(lnstitut de Cu~ura de Barcelona) tal i com es detalla a la nota 6.1.2. (78.707,60 euros al 31 de 
desembre de 2016). 

12.2. Remuneració deis membres del Patronal 1 de la Direcció General 

El carrec de patró de la FUNDACIÓ no esta retribu'it. 

No s'han atorgat remuneracions de cap tipus als membres del Patronat, no s'han concedlt préstecs o 
bestretes, ni s'han assumit obligaclons pel seu compte a títol de garantía i tampoc existeixen 
obligacions contrates en materia de penslons 1 d'assegurances de vida. 

Les funcions d'alta direcció durant part de l'exerclci 2016 i l'exercici 2017 són exercides directament 
pel Patronat i no s'han meritat retribucions par aquest concepte. A l'exercici 2015 es va nomenar 
Directora de la FUNDACIÓ a la Sra. Anna Ferrer Giménez, no obstant la seva retribució és assumida 
per l'lnstitut de Cultura de Barcelona. 

13. ALTRA INFORMACIÓ 

13.1. Plantilla mitjana 

La FUNDACIÓ no disposa de personal propi. 

13.2. Canvis en la composició del Patronal 

D'acord amb el Decret d'Aicaldia de 14 de setembre de 2017, ratificat pel Plenari del Consell Municipal 
de 6 d'octubre de 2017, es van nomenar nous patrons: 

Sr. Daniel Módol Deltell, encara no ha acceptat carrec 

Sra. Pilar Miras Virgili 

Sr. Félix Ortega Sanz, que no va acceptar el carrec 

Sr. Alejandro Bosch Díaz 

D'acord amb el Decret d'Aicaldia de 26 d'octubre de 2017, ratificat pel Plenari del Consell Municipal de 
24 de novembre de 2017, es va nomenar nou patró: 

Sr. Xavier Patón Morales 
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D'acord amb el Decret d'Aicaldia de 21 de desembre de 2017, ratificat pel Plenari del Consell 
Municipal de 26 de gener de 2018, es va nomenar nova patrona: 

Sra. Anna Ferrer Giménez 

En data 28 d'abril de 2017, va renunciar al seu mandat de patrona: 

Sra. Amalia Ganga Viñes 

En data 20 de juny de 2017, va renunciar al seu mandat de patró: 

Sr. Salvador lila Roca 

En data 23 de juny de 2017, va renunciar al seu mandat de patró: 

Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

Estan en trilmit les darrers incorporacions al Registre de Fundacions deis patrons que han acceptat el 
c~rreé. · 

13.3. Autoriizacions del Patronat 

El 2017 i 2016 no s'ha dut a terme cap operació q_ue hagi requerit d'autorització del Protectorat. 

13.4. Medi ambient 

La FUNDACIÓ no té responsabilitats, despases, actius, ni provisions 1 contingencias de naturalesa 
mediambiental que poguessin ésser signlficatius én relació amb el patrimoni, la situació financera i els 
resultats de la FUNDACIÓ. Per aquest motiu, no s'inclouen desglossaments en aquesta memoria deis 
comptes anuals abreujats pel que fa a informació sobre qüestions mediambientals. 

13.5. Honoraris d'auditoria 

Les despases d'auditoria, derivadas deis honoraris meritats durant l'exercici 2017 són repercutidas per 
I'Ajuntament de Barcelona a ·cadascun deis organismes autónoms, entitats públiques empresarials 
locals i Societats que compasen el grup municipal, aixf com els cansareis i fundacions que s'integren 
en els com ptes consolidats. 

13.6. Fets posterior& 

No s'ha produ"1l entre el tancament de l'exercici 1 la formulació de comptes cap fet posterior que 
pogués. afectar a correccions en els registres comptables ni a la manifestacló d'actius o passlus 
contingents que no estiguin ja recollits en els presents comptes anuals abreujats, o que hagués de ser 
informat en aquesta memoria. 
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Aquests comptes anuals abreujats han estat formulats i aprovats pel Patronal de la FUNDACIÓ el 20 
de mar~ de 2017, dins del termini establert en l'article 333-9 de la Lleí 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya. 
Vist-i-plau 

~~t(/\w--
La Secretaria, 
Sra. Isabel Balliu i Badla 

~- · 
Sr. Alejandro Bosch Díaz 

~" 
Sra. Pilar Figueras de Diego 

¡>[? 
Sr. Xavier Patón Morales 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo 

Sra. Anna Ferrér Giménez 




