Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Acusament de rebuda de la sol·licitud
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament
• Fitxer enviat: Comptes Anuals 2019.pdf
• Resum*: 9de1b780cad990ac8bd8ad52ca78ddea

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Codi de tràmit (ID)

Número de registre

Data de registre

3QZ0615CJ

9015-1990600/2020

20/11/2020 18:14:41

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Persona signatària

Certificat digital

RAMON ROSELLÓ MIR; NIF: 78080476F; Persona física

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa
Per telèfon trucant al 012.
S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Versió Adobe:20.01220043
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació

Carta de pagament

Raó social
FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL
Document d'identificació
G25482399

Dades de la sol·licitud
Codi de tràmit (ID)

Data alta sol·licitud

3QZ0615CJ

20/11/2020

Informació econòmica
Finalització termini
20/01/2021

Concepte
Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

Import
77,00 €

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794
Emissora

Referència

Identificador

Import

00811001510

0011156741589

200121

77,00 €

Abans de pagar, comproveu que les dades siguin correctes. Podeu fer el pagament en línia amb la vostra targeta de crèdit
mitjançant l'opció de pagament en línia disponible a la informació de detall del vostre tràmit (a https://tramits.gencat.cat o a https://
canalempresa.gencat.cat, apartat "La meva carpeta").
Com a mitjans de pagament alternatius podeu utilitzar els mecanismes habilitats per CaixaBank (https://www.caixabank.es/
particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html). En aquest cas, caldrà que conserveu el resguard justificatiu del pagament
Segell de conformitat de pagament

Còpia per a la persona sol·licitant
Talleu per la línia de punts

9050700811001510001115674158920012100000077000

Carta de pagament
Raó social

Document d'identificació

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

G25482399
Finalització termini
20/01/2021

Concepte
Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794
RIN

Emissora

Referència

Identificador

Import

00811001510

0011156741589

200121

EUR***77,00

Còpia per a l'entitat financera
Versió Adobe:20.01220043
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Import
77,00 €

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació del presentador
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona
Nom

Primer cognom

Segon cognom

RAMON

ROSELLO

MIR

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

78080476F

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

973600272

619705678

ramon.rosello@rosello.net

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:
Correu electrònic

Adreça del presentador
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Avinguda

Del Canal

S/N

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
25230

Província

Municipi

Lleida

Mollerussa

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Versió Adobe:20.01220043
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació de la fundació
Denominació

NIF

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

G25482399

Número d'inscripció

Adreça de correu electrònic

1588

apalles@ojc.cat

Dades d'identificació del/de la representant de la fundació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

ANTONI

PALLÉS

RIERA

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

40895362M

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

608359314

apalles@ojc.cat

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:
Correu electrònic
Càrrec que ocupa a l'entitat
Secretari no patró

Adreça de la fundació
Tipus de via

Nom de la via

Número

Plaça

De la Catedral

S/N

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
25002

Província

Població

Lleida

Lleida

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Dades de la reunió d’aprovació dels comptes anuals
Data de la reunió

Nombre de patrons assistents

Forma d'aprovació dels comptes

18/11/2020

13

Unanimitat

Versió Adobe:20.01220043
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades de contacte de la fundació
Denominació

NIF

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

G25482399

Dades de la persona de contacte de la fundació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

ANTONI

PALLÉS

RIERA

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

40895362M

Notificació
Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.
Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

apalles@ojc.cat

608359314

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
Recordeu:
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.
Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Versió Adobe:20.01220043
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Pagament
La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el
pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la carta
de pagament per la realització del pagament.
Concepte

Import

Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

77,00 €

Qüestionari
Personal assalariat:

6

Personal voluntari no remunerat:

0

Personal amb contracte de prestació de serveis:

1

Número de Centres que gestiona:

1

Número total de persones beneficiàries:

45.000

Ingressos per subvencions de la Generalitat:

30.450,41 €

Altres ingressos per subvencions públiques:

550.000,00 €

Ingressos per donatius privats:

27.000,00 €

Import Inversions realitzades:

0,00 €

Hi ha problemes de tesoreria?

Sí

No

S'ha deixat d'atendre algun pagament?

Sí

No

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social?

Sí

No

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria?

Sí

No

La fundació està incursa en algun procediment judicial?

Sí

No

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronat i
consten recollits en el llibre d'actes corresponent
Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)
Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç
Exercici comptable :

Versió Adobe:20.01220043

2019

Complet

Partit

Pàgina 6 de 13

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

Nom :

Número d'inscripció :

1588

Exercici comptable :

2019

Complet

Partit

Balanç simplificat
Exercici

2019
ACTIU

NÚM. DELS COMPTES

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT

EXERCICI N
168.157,61

EXERCICI N-1
176.069,40

20, (280), (290)

I. Immobilizat intangible

5

21, (281), (2910), (2911),
(2912), (2913), (2914), (2915),
(2916), (2917), (2918)

II. Inmobilitzat material

5

7.617,62

10.875,40

III. Inversions inmobiliàries

6

109.381,05

109.746,74

9

51.158,94

54.532,60

456.549,19

397.020,62

453.376,68

386.599,99

9

2.114,00

30.521,00

9

451.262,68

356.078,99

22, (282), (292)
23, (29190), (29191), (29192),
(29193), (29194)

IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414,
2423, 2424, (2493), (2494),
(2933), (2934), (2943), (2944),
(2953), (2954)
2405, 2415, 2425, 250, 251,
252, 253, 254, 2550, 258,
(259), 26 (2495), (2935),
(2945), (2955), (296), (297),
(298), 474

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

VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
(39), 407

I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar

440, 441, 442, (447)

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935)

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

444

3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

460, 464,544
4700, 4707, 4708, 4709, 471,
472, 473
558
5303, 5304, 5313, 5314, 5323,
5324, 5333, 5334, 5343, 5344,
5353, 5354, (5393), (5394),
5523, 5524, (5933), (5934),
(5943), (5944), (5953), (5954)
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,
5355, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, (549)
(5395), (5935), 551, 5525,
554, 5590, 565, 566, (5945),
(5955), (596), (597), (598)
480, 567
570, 572, 574, 576

914,66

5. Personal
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les
Administracions Públiques
7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt
termini

IV. Inversions financeres a curt termini

9

V. Periodificacions a curt termini

9

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)
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1.197,40

403,23

2.338,39

2.769,28

6.884,84

624.706,80

573.090,02

Nom :

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

Número d'inscripció :
Exercici comptable :

1588
2019

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

(103), (104)
102
120, 121

343.696,07

360.272,00

A-1) Fons propis

343.696,07

360.272,00

14.507,59

14.507,59

11

14.507,59

14.507,59

11

345.764,41

427.349,69

-16.575,93

-81.585,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281.010,73

212.818,02

1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar
II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

129

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

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i
altres ajustaments

130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT

14

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1605, 170
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634
479
181

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT

499, 529

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523,
525, 528, 551, 554, 5525, 555,
5565, 5566, 560, 561, 569
5103, 5104, 5113, 5114, 5123,
5124, 5125, 5133, 5134, 5143,
5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET

I. Fons dotacionals o fons socials
100, 101

EXERCICI N

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a curt termini

10

152.321,95

136.694,30

151.921,95

136.694,30

400,00

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt
termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

123.588,78

76.123,72

447,08

5.977,70

2. Creditors varis

51.566,92

44.819,86

465, 466

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

41.605,98

475, 476, 477

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

29.968,80

400, 401, 403, 404, 405, (406)
41

448
485, 568

1. Proveïdors

25.326,16

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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5.100,00
624.706,80

573.090,02

Nom :

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

Número d'inscripció :

1588

Exercici comptable :

2019

Complet

Partit

Compte de Resultats simplificat

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723
724, 727, 728, (658)

(653), (654)
(6930), 71*, 7930
73

635.310,97

10.125,62

55.779,04

607.450,41

579.531,93

0,00

0,00

-114.584,79

-133.748,17

0,00

0,00

-363.083,28

-423.967,61

-145.315,90

-169.322,92

14

-144.758,96

-168.200,96

8

-12.936,12

-18.650,62

-4.963,48

-2.238,47

-49.102,60

-51.818,24

-2.935,26

-3.329,56

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions, donacions i altres ingressos

12

a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs
de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
14

6. Altres ingressos de les activitats

751, 753, 754,755, 759
(64)

a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal

14

8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
(620)

a1 ) Recerca i desenvolupament

(621)

a2 ) Arrendaments i cànons

(622)

a3 ) Reparacions i conservació

(623)

a4 ) Serveis professionals independents

(624)

a5 ) Transports

(625)

a6 ) Primes d'assegurances

(626)

a7 ) Serveis bancaris

(627)

a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628)

a9 ) Subministraments

(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)

EXERCICI N-1

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

(600), (601), (602), 606, (607), 5. Aprovisionaments
608, 609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933

752

EXERCICI N
617.576,03

a) Vendes i prestacions de serveis

2. Ajuts concedits i altres despeses
(650), (651), (652), 729

(Deure) Haver

a10 ) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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-6.827,34

-6.333,31

-21.083,06

-17.499,02

-2.675,21

-3.588,38

-44.235,89

-64.743,36

-556,94

-1.121,96

Nom :

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

Número d'inscripció :

1588

Exercici comptable :

2019

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

9. Amortització de l'immobilizat

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771,
772

b) Resultats per alienacions i altres

6

-5.203,55

0,00

21.189,93

21.189,93

13. Altres resultats

760, 761, 762, 769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses financeres

(663), 763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers
a) Deterioraments i pèrdues

-9.946,06

-75.741,35

-3.256,21

-2.422,74

9

-3.373,66

-3.421,19

9

-3.373,66

-3.421,19

-6.629,87

-5.843,93

-16.575,93

-81.585,28

-16.575,93

-81.585,28

b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638

-4.538,12

6

I) RESULTAT D'EXPLOTACIO
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

(666), (667), (673), 766, 773

EXERCICI N-1

11. Excés de provisions

(690), (691), (692), 790, 791,
792

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799

EXERCICI N

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(678), 778

(Deure) Haver

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

Número d'inscripció :
Exercici comptable :

1588
2019

Complet

Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Fons
Pendents de
desemborsar

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

Excedents
exercicis
anteriors

14.507,59

83.934,86

Excedent de
l'exercici

Aportacions per
a compensar
pèrdues

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

343.414,83

TOTAL

441.857,28

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

14.507,59

0,00

83.934,86

0,00

I. Excedent de l'exercici

343.414,83

0,00

0,00

-81.585,28

-81.585,28

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

441.857,28

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

343.414,83
14.507,59

0,00

427.349,69

-343.414,83
0,00

-81.585,28

0,00
0,00

0,00

360.272,00

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

0,00

II. Ajustaments per errors N-1

0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

14.507,59

0,00

427.349,69

0,00

I. Excedent de l'exercici

-81.585,28

0,00

0,00

-16.575,93

-16.575,93

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

360.272,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY N

-81.585,28
14.507,59

0,00
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345.764,41

81.585,28
0,00

-16.575,93

0,00
0,00

0,00

343.696,07

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Memòria anual

obligatori

• Fitxer adjuntat: Memòria_2019_2.pdf
• Resum: 0b0efcf239ee0d8e41656f24f9e54b68
Altres

opcional

• Fitxer adjuntat: EFE_2019.pdf
• Resum: 52e914eab67e2eab13d69e49ce8ae07b
Auditoria de comptes

opcional

• Fitxer adjuntat: Informe_de_Auditoria_Fundació_Privada_Julià_Carbonell_a_31-12-19.pdf
• Resum: 3f3df4e3edf8fe58577518a4f01fc89d
Grau de compliment codi de conducta

opcional

Certificat d'aprovació de comptes

obligatori

• Fitxer adjuntat: Certificat_aprovació_comptes_anuals_2019-signat.pdf
• Resum: 4f2cc4d7177936a807bc8b2f540a4c2b
La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control
Responsable del tractament: Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les fundacions, com a entitats jurídiques sobre les quals té
competència la Generalitat.
Legitimació: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Base jurídica específica: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les
fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, 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.
Destinataris: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques i poden ser cedides mitjançant certificacions de registre. La
resta de dades només seran cedides de forma excepcional i en compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions a
tercers països.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat
davant del Responsable del tractament.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del
Departament.

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades

Versió Adobe:20.01220043
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Aquest document ha de contenir únicament una signatura.
En el supòsit que la Fundació hagi optat per presentar els comptes anuals sense el concurs de cap professional extern, la signatura electrònica haurà
de ser la del president o la del secretari del patronat. En aquest darrer cas, caldrà que el secretari sigui patró. En el supòsit que els comptes anuals
hagin estats presentats a través d’un professional extern, la signatura electrònica haurà de ser la del professional.
La persona sotasignada consent expressament que les dades personals que facilita mitjançant aquesta sol·licitud s'integrin als fitxers de la DGDEJ
del Departament de Justícia perquè aquesta unitat en faci ús en la gestió dels seus serveis i procediments, i es dóna per assabentada que podran
ser cedides en part a tercers en els casos previstos a la llei, com per exemple en l'expedició de certificats.
En qualsevol cas la persona sotasignada pot exercir el dret d'accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament,
mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu de la DGDEJ (carrer de Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), a la qual ha d'ajuntar una fotocòpia
del DNI.

Versió Adobe:20.01220043
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Nom :

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

Número d'inscripció :
Exercici comptable :

1588
2019

Complet

Partit

Estat de Fluxos d'Efectiu
NOTES DE
LA MEMORIA
A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

EXERCICI N

EXERCICI N-1

-19.743,21

-337.497,11

-16.575,93

-81.585,28

7.911,78

-18.565,19

a) Amortització de l'immobilitzat (+)

4.538,12

5.203,55

b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)

3.373,66

3.421,19

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustaments del resultat

c) Variació de provisions (+/-)
d) Subvencions traspassades (-)
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)

-27.189,93

f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)
g) Ingressos financers (-)
h) Despeses financeres (+)
i) Diferències de canvi (+/-)
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)
k) Altres ingressos i despeses (+/-)
3. Canvis en el capital corrent

-11.079,06

-237.346,64

-66.776,69

-233.927,78

3.132,57

723,89

47.465,06

1.857,25

5.100,00

-6.000,00

0,00

0,00

-19.743,21

-337.497,11

a) Existències (+/-)
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
a) Pagaments d'interessos (-)
b) Cobraments de dividends (+)
c) Cobraments d'interessos (+)
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)
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Nom :

FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

Número d'inscripció :

1588

Exercici comptable :

2019

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)

EXERCICI N

EXERCICI N-1

0,00

119.642,89

0,00

-9.357,11

a) Entitats del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
-9.357,11

c) Immobilitzat material
d) Inversions immobiliàries
e) Béns del patrimoni cultural
f) Altres actius financers
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda
h) Altres actius
0,00

7. Cobraments per desinversions (+)

129.000,00

a) Entitats del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
129.000,00

c) Immobilitzat material
d) Inversions immobiliàries
e) Béns del patrimoni cultural
f) Altres actius financers
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda
h) Altres actius
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni

0,00

119.642,89

15.627,65

46.610,70

0,00

0,00

15.627,65

46.610,70

152.321,95

135.874,30

151.921,95

135.874,30

a) Variacions de fons (+/-)
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
a) Emissió
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
400,00

3. Altres deutes (+)

-136.694,30

-89.263,60

-136.694,30

-89.263,60

15.627,65

46.610,70

-4.115,56

-171.243,52

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici

6.884,84

178.128,36

Efectiu o equivalents al final de l'exercici

2.769,28

6.884,84

b) Devolució i amortització de
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)
3. Altres deutes (-)
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)
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FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL

MEMÒRIA
Exercici 2019
1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
L’activitat principal de la Fundació és gestionar l’Orquestra Julià Carbonell.
Els objectius genèrics de la Fundació, tots d’interès general i sense afany de
lucre, són:
1) Homenatjar el musicòleg lleidatà Julià Carbonell.
2) Impulsar i gestionar especialment l’orquestra simfònica denominada “Orquestra Julià Carbonell” i tota l’activitat que se’n derivi. També podrà
impulsar i gestionar altres conjunts instrumentals sempre mantenint les
finalitats fundacionals.
3) Fomentar els estudis musicològics
4) Promoure i organitzar, festivals, concerts, reunions d’especialistes, cursos, seminaris, congressos, concursos, beques i d’altres activitats relacionades amb l’àmbit musical.
5) Promoure la publicació de treballs o altres tipus de publicacions relatives
al món de la música
6) Actuar com a entitat col·laboradora de la Diputació de Lleida i la Paeria
de Lleida amb el que faci referència a temes relacionats amb la música.

L’Orquestra Julià Carbonell, promoguda per la Fundació Julià Carbonell i amb
la col·laboració de la Diputació de Lleida, va néixer l’any 2002 com a eina cultural al
servei de tot el territori, amb l’objectiu de facilitar l’accés de tots els ciutadans a la
música simfònica. La Paeria de Lleida, conscient de la importància i significació que
representa l’Orquestra, se suma també com a entitat que dóna suport a l’Orquestra.
Així doncs, l’Orquestra neix amb la vocació de desplaçar-se habitualment a
tots els indrets, per tal d’acostar a tothom de manera continuada la seva programació de concerts.
Si l’Orquestra Julià Carbonell és avui una realitat és gràcies a la feina constant i il·lusionada duta a terme, en alguns casos durant anys, per moltes persones i
entitats des de diversos àmbits. Escoles de música amb els seus mestres al capdavant, entitats corals, organitzadors de concerts i festivals, administracions públiques,
per citar alguns exemples, han adobat el camp perquè fos possible i necessària
l’existència d’una orquestra simfònica pròpia.
En els anys d’existència de la Fundació, i seguint un dels seus objectius fundacionals, l’Orquestra ha realitzat concerts, amb gran èxit de públic i crítiques, en
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àmbits tan diferents com poblacions on han gaudit per primer cop de la presència
d’una orquestra simfònica, en sales tan emblemàtiques com el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música catalana o l’Auditori de Barcelona, o en diferents festivals
d’arreu del País.
Avui, l'Orquestra Julià Carbonell és ja una realitat consolidada que, en poc
més de quinze anys, ha assolit èxits notables i sòlids, fonamentats en una feina ben
feta en la qual des dels professionals que integren l’Orquestra fins al públic, passant
pel món empresarial, polític, cultural i per la pròpia premsa, s’han esforçat perquè
en tan poc temps l’Orquestra Julià Carbonell s’hagi situat en un lloc rellevant en el
panorama actual de la música catalana.

COL·LECTIU AL QUAL VA ADREÇAT
Es fa palès, tot i el gran treball d’escoles de música, conservatoris, entitats..., que hi ha molts àmbits de la població que, o bé per formació, per impediments geogràfics o per limitacions econòmiques, no tenen la possibilitat de conèixer i
gaudir de la música. Per tant el projecte de l’Orquestra vol atendre aquests diferents
col·lectius que van des dels infants fins les persones més grans. A més també
s’adreça al públic dels circuits estables del país. L’Orquestra, seguint els seus objectius fundacionals, vol continuar essent un projecte d’interès públic completament
identificat amb les terres de Lleida, la seva capital i la resta del país.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Hi ha fonamentalment un triple beneficiari:
-

Tot el públic que pot participar de les diferents produccions programades
(des de la seva creació l’orquestra ha realitzat més de 500 concerts)

-

Els músics professionals del nostre país que tenen l’oportunitat de poder
participar d’un projecte rigorós que té dins els seus objectius el reequilibri territorial i cultural.

-

Els actuals creadors que troben en l’orquestra una eina de difusió i promoció de la seva obra.

No es disposa d’informació segmentada per sexes respecte del primer i tercer
grups de persones beneficiàries, raó per la qual no s’adjunta cap informació en
aquest sentit, i sí sobre els músics professionals a la Nota 16. De la mateixa manera,
no s’ha descrit cap impacte diferencial per sexes resultant de les activitats de la
Fundació en el primer i tercer grups de beneficiaris.

IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS A LES QUALS FA FRONT EL PROJECTE
Entre els seus objectius bàsics, hi ha el de facilitar l’accés a la creació i potenciació de nous públics. En aquest sentit, és de cabdal importància el desenvolupament de programes pedagògics i de difusió, adreçats als diversos àmbits docents i
socials, potenciant, alhora, el coneixement i gaudi de les noves tendències en
l’àmbit de la creació contemporània.
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ÀMBIT TERRITORIAL DEL PROJECTE
L’àmbit territorial de preferència és especialment la demarcació de Lleida i
també les comarques catalanes on es fa difícil poder gaudir de música, sobretot simfònica, de forma regular i estable, sense excloure altres àmbits territorials.
Per tant, les Terres de Lleida són l’àmbit natural d’actuació de l’Orquestra
Julià Carbonell i alhora el seu auditori virtual. La ciutat de Lleida com a gran ciutat i
com a capital, acull en el seu Auditori Municipal Enric Granados i en el seu Teatre de
la Llotja l’OSJCTL com a orquestra titular. L’Orquestra podrà utilitzar les instal·lacions i el material disponible en ambdós equipaments. Tot i així, la seu corporativa de l’Orquestra i els seus equipaments annexes estan situats al Complex de la
Caparrella.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

A) IMATGE FIDEL
Els Comptes Anuals mostren la imatge fidel del patrimoni, la situació
financera i els resultats de la Fundació, així com l’estat de fluxos d’efectiu mostra la
veracitat dels fluxos incorporats. Aquests Comptes s’han generat d’acord a les disposicions legals vigents en matèria comptable i no ha estat necessari adjuntar informacions complementàries.

B) PRINCIPIS COMPTABLES
Per mostrar la imatge fidel ha estat suficient l’aplicació dels principis
comptables obligatoris que es desenvolupen en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions.

C) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
L’estructura que presenten el Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys
segueix formalment el model establert 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, i no ha estat necessari per a la seva presentació cap canvi en l’estructura.

D) ELEMENTS APLEGATS EN DIVERSES PARTIDES
Cada element patrimonial està aplegat únicament en una partida del
balanç.
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS
L’excedent de l’exercici ha estat negatiu per import de -16.575,93€.
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
-16.575,93€
-16.575,93€
Import

-16.575,93€

-16.575,93€

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
a) IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Criteri d’amortització: sistemàticament s’apliquen amortitzacions lineals en funció de la vida útil i la depreciació efectiva pel seu ús o obsolescència.
Les provisions es doten al final del exercici si el valor comptable és inferior al valor de mercat, assumint aquesta pèrdua com a reversible.

b) BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI CULTURAL
La Fundació no té Béns Integrants del Patrimoni Cultural segons les condicions establertes per la Llei 16/1985 de 25 de Juny del patrimoni històric, o per la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

c) IMMOBILITZAT MATERIAL
Criteri d’amortització: sistemàticament s’apliquen amortitzacions lineals en funció de la vida útil i la depreciació efectiva pel seu ús o obsolescència.
Les previsions per deteriorament es doten al final del exercici si el valor comptable és inferior al valor de mercat, assumint aquesta pèrdua com a reversible.
Els costos d’ampliació, modernització i millora s’activen per al seu valor
d’adquisició quant suposen augment de capacitat, productivitat o allargament de la
vida útil del element.
En el balanç no hi ha cap partida que figuri per un valor fix.

d) ARRENDAMENTS
La Fundació no té arrendaments de caràcter financer.
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e) ACTIUS FINANCERS I PASSIUS FINANCERS
La Fundació valora els seus actius financers pel seu valor nominal, practicant les
corresponents correccions valoratives per deteriorament quan s’escau.
Els passius financers es valoren pel seu valor nominal. .
La Fundació realitza correccions valoratives relatives als deutors per activitats en
funció de la seva antiguitat i recuperabilitat.

f) EXISTÈNCIES
Els béns i serveis compresos a les existències s’han valorat pel seu cost, bé sigui el
preu de l’adquisició o el cost de producció. Al preu d’adquisició s’ha inclòs l’import
facturat pel venedor després de deduir qualsevol descompte, rebaixa del preu o altres partides similars, a més dels interessos incorporats al nominal dels dèbits, i
s’han afegit totes les despeses addicionals que s’hagin produït fins que els béns estiguin ubicats per a la venda.
En el cas de les existències que han requerit un període de temps superior a un any
per estar en condicions d’ésser venudes, al preu d’adquisició o de producció s’han
inclòs les despeses financeres, tal com s’indica a l’apartat sobre immobilitzat material d’aquesta memòria.
Quan s’ha hagut d’assignar valor a béns concrets que formen part d’un inventari de
béns intercanviables entre si, s’ha adoptat, en general, el mètode del preu mitjà o
cost mitjà ponderat.
Quan el valor net realitzable de les existències ha estat inferior al seu preu
d’adquisició o al seu cost de producció, s’han dut a terme les correccions valoratives
oportunes i s’han reconegut com a despesa al compte de pèrdues i guanys.

g) IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
La Fundació no té actius ni passius per impost diferit.
La Fundació s’ha acollit al règim fiscal regulat a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.

h) INGRESSOS I DESPESES
Vendes i altres ingressos: es valoren per l’import facturat o rebut en concepte de
subvencions oficials i/o llegats i donatius.
Las compres i altres despeses es valoren per l’import facturat, incloses les despeses d’adquisició i l’Impost sobre el Valor Afegit, no recuperable per la Fundació donada l’exempció que li resulta d’aplicació en l’esmentat Impost.

i) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Les subvencions, donacions i llegats s’imputen com a ingressos directes de
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l’activitat.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE
La composició d’aquest apartat del balanç és el següent:

COMPTE
APLICACIONS INFORMÀTIQUES
A.A. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
MOBILIARI – INSTRUMENTS MUSICALS
EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
A.A. IMMOBILITZAT MATERIAL
TOTAL IMMOBILITZAT

SALDO
INICIAL
9.916,97
-9.002,31
107.287,48
11.010,85
510,40
-107.933,34
11.790,05

ADDICIONS

RETIRADES

0,00
-914,66
0,00
0,00
0,00
-3.257,77
-4.172,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SALDO
FINAL
9.916,97
-9.916,97
107.287,48
11.010,85
510,40
-111.191,11
7.617,62

El coeficient d’amortització aplicat al mobiliari és del 20% lineal, tot i
que tindrà llibertat d’amortització qualsevol immobilitzat per import inferior a
300,00 euros adquirit en l’exercici. Es pot amortitzar lliurement per un import màxim
de 25.000 euros.
La Fundació té comptabilitzat un import de 113.664,96€ d’actius completament amortitzats que continuen en ús.

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
La composició d’aquest apartat del balanç és el següent:

SALDO
INICIAL

COMPTE
TERRENYS
CONSTRUCCIONS
A.A. IMMOBILITZAT IMMOBILIÀRIES
TOTAL IMMOBILITZAT

92.129,44
18.284,56
-667,26
109.746,74

ADDICIONS

RETIRADES

0,00
0,00
-365,69
- 365,69

0,00
0,00
0,00
0,00

SALDO
FINAL
92.129,44
18.284,56
-1.032,95
109.381,05

7. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
La Fundació no té comptabilitzat cap tipus de bé de Patrimoni Històric
i Cultural.
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8. ARRENDAMENTS
La Fundació, en qualitat d’arrendatària, ha satisfet durant l’exercici
2019 les quantitats següents per cadascun dels conceptes indicats:

CONCEPTE
Arrendament de Partitures
Arrendament d’Instruments Musicals
Arrendament de materials diversos relacionats amb concerts
TOTAL

IMPORT
7.356,97
786,50
4.792,65
12.936,12

En tots els casos es tracta d’arrendaments operatius de caràcter puntual.

9. ACTIUS FINANCERS

La Fundació presenta el següent detall d’actius financers:

Classes

Instruments financers a llarg termini

Instruments de patrimoni

Categories

Ex 19

Ex 18

Actius financers a
cost amortitzat
Actius financers
mantinguts per a
negociar

51.158,94

54.532,60

51.158,94

54.532,60

Valors
representatius de
deute
E
x
1
9

Ex
18

Instruments financers a curt termini

Crèdits, derivats i
altres

Ex 19

Ex 18

Instruments de
patrimoni

Ex 19

Ex 18

Valors
representatius de deute

Ex 19

E
x
1
8

Total
Crèdits, derivats i altres

Ex 19

Ex 18

Ex 19

Ex 18

456.145,96

393.484,83

456.145,96

393.484,83

51.158,94

54.532,60

507.304,90

448.017,43

Actius financers a
cost
Total

456.145,96

393.484,83

Com a conseqüència de l’acceptació per part de la Fundació d’un llegat, es
participa en el capital de la mercantil FONTDEPOU 2000, SL per valor de 73.714,50€.
El valor comptabilitzat inclou una provisió per deteriorament de valor de 22.555,56€,
dels quals 3.373,66€ s’han dotat en el present exercici.

USUARIS, PATROCINADORS I ALTRES DEUTORS DE LES ACTIVITATS

El moviment de l’exercici en cadascun dels comptes que formen l’agrupació és el
següent:
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USUARI, DEUTOR O PATROCINADOR - 2019

SALDO
INICIAL

SALDO
AUGMENTS DISMINUCIONS

FINAL

ASSOCIACIÓ MAMAPOP

1.300,00

2.300,00

2.600,00

1.000,00

CONSERV.ISAAC ALBÉNIZ

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

OFICINA SUPORT INIAC.CULTURAL

2.460,00

0,00

2.460,00

0,00

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

3.540,00

0,00

3.540,00

0,00

ASSOCIACIÓ AMISOL

78,00

219,00

228,00

69,00

AJUNTAMENT DE CERVERA

87,00

1.499,00

1.487,00

99,00

AJUNTAMENT DE JUNEDA

39,00

0,00

39,00

0,00

PATRONAT MUNIC.ASSIT.RESIDÈNCIA D'AVIS

81,00

105,00

81,00

105,00

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL

0,00

198,00

147,00

51,00

GERICED, SL - RESIDÈNCIA ANUNCIATA

0,00

90,00

63,00

27,00

36,00

90,00

36,00

90,00

400,00

400,00

400,00

400,00

RESIDÈNCIA MARE JANER FUNDACIÓ - CASA CARITAT

0,00

66,00

36,00

30,00

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

0,00

243,00

0,00

243,00

ASSOC.DE FAM.MALALATS D'ALZHEIMER (AFALL)

0,00

66,00

66,00

0,00

LLAR RESIDÈNCIA L'ESTEL

0,00

195,00

195,00

0,00

FUNDACIÓ PRIV.HOSPITAL PERE MÀRTIR COLOMÉS

0,00

84,00

84,00

0,00

ASSOCIACIÓ ALBA

0,00

120,00

120,00

0,00

ASSOCIACIÓ TALMA

0,00

186,00

186,00

0,00

ASSOCIACIÓ CLAROR - ALT URGELL

0,00

201,00

201,00

0,00

50.000,00

250.000,00

200.000,00

100.000,00

5.906,39

30.450,41

30.266,72

6.090,08

300.000,00

300.000,00

255.000,00

345.000,00

CAIXABANK

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

FUNDACIÓ ICG

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

SERVEIS ROSELLÓ, SL

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER RETENCIONS SUP.

172,60

0,00

0,00

172,60

CRÈDITS CONTRA PERSONAL

377,39

0,00

377,39

0,00

INGRESSOS PENDENTS ABONAMENT

160,00

0,00

160,00

0,00

CRÈDITS CONTRA PROVEÏDORS

660,00

0,00

660,00

0,00

FUND.JUNTA CONSTR.SAGRADA FAMÍLIA

ASSOCIACIÓ RESIDÈNCIA SANT DOMÈNEC
CONSORCI DE L'AUDIT.I L'ORQUESTRA

AJUNTAMENT DE LLEIDA
GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS

TOTAL

387.797,38 613.512,41

547.933,11 453.376,68

Figura a l’actiu un import de 403,21€ a l’epígraf “Periodificacions a curt termini” el detall del qual és el següent:
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CONCEPTE

IMPORT

ALLIANZ - De: 01-01-20 a 01-05-20

123,58

SEGURCAIXA - De: 01-01-20 a 17-05-20

279,63

TOTAL

403,21

Correspon a periodificació de primes d’assegurances que per criteri de meritament pertanyen a l’exercici 2020.

10. PASSIUS FINANCERS
La composició d’aquest apartat del balanç és el següent:

Instruments financers a llarg termini

Classes
Categories
Passius financers a cost
amortitzat

Deutes amb
entitats de crèdit

Derivats
Altres

Instruments financers a curt termini
Deutes amb entitats de
crèdit

Total

Derivats
Altres

Ex 19

Ex 18

Ex
19

Ex
18

Ex 19

Ex 18

Ex 19

Ex 18

Ex 19

Ex 18

0,00

0,00

0,00

0,00

152.321,95

136.694,30

128.688,78

74.926,33

281.010,73

211.620,63

152.321,95

136.694,30

128.688,78

74.926,33

281.010,73

211.620,63

Passius financers mantinguts per a negociar
Total

0,00

0,00

La Fundació té contractada amb Caixabank una pòlissa de crèdit amb
un límit de 150.000€, dels quals n’hi ha disposats en la data de tancament
149.398,87€. La pòlissa de crèdit té venciment en data 30 d’abril de 2020 i ha estat
renovada amb nou venciment 29 de maig de 2021, i import màxim de 250.000€. El
tipus d’interès vigent és el 2,75%, amb liquidació trimestral d’interessos. La comissió
de no disponibilitat es liquida també trimestralment i és de l’1,25%.
D’altra banda, la Fundació té registrat com a deute amb entitats de
crèdit un import de 2.923,08€ addicionals, dels quals 1.514,44€ són interessos meritats i pendents de pagament del compte de crèdit, 153,18€ estan en descobert en
compte corrent, 400,00€ són xecs emesos i pendents de cobrament i 855,46€ són
càrrecs a targetes de crèdit, pendents de liquidació per part de l’entitat bancària.
Dins els 128.688,78€ d’altres passius financers hi figuren 41.605,98€ de
remuneracions pendents de pagament al personal, les quals han estat liquidades en
data gener 2020. La resta d’imports són: 52.014€ de creditors, 29.968,80€
d’organismes oficials, i 5.100€ d’ingressos anticipats.

11. FONS PROPIS
La composició d’aquest apartat del balanç és el següent:
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COMPTE
Fons dotacional
Excedents negatius d’ex. anteriors
Excedents pendents d’aplicació
Excedent de l’exercici
TOTAL FONS PROPIS

SALDO
INICIAL
14.507,59
0,0
427.349,69
-81.585,28
360.272,00

ADDICIONS
0,00
0,00
0,00
-16.575,93
-16.575,93

TRASPASSOS
0,00
-81.585,28
0,00
81.585,28
0,00

SALDO
FINAL
14.507,59
-81.585,28
427.349,69
-16.575,93
343.696,07

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Les subvencions rebudes per la Fundació Julià Carbonell han estat íntegrament destinades a l’activitat de la Fundació i són les que seguidament es relacionen
d’acord amb el seu import i distingint-ne l’origen privat o bé públic, juntament amb
el moviment dels corresponents comptes de balanç associats:

SUBVENCIONS I
COL·LABORACIONS D’ORIGEN
PRIVAT
CAIXABANK
FUNDACIÓ ICG
SERVEIS ROSELLÓ
TOTAL

SUBVENCIONS D’ORIGEN PÚBLIC
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
GENERALITAT DE CATALUNYA-ICEC
AJUNTAMENT DE LLEIDA
TOTAL

SALDO
INICIAL
0,00
0,00
0,00
0,00

AUGMENTS
EXERCICI
10.000,00
15.000,00
2.000,00
27.000,00

DISMINUCIONS
10.000,00
15.000,00
2.000,00
27.000,00

SALDO
FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00

SALDO
AUGMENTS
SALDO
DISMINUCIONS
INICIAL
EXERCICI
FINAL
300.000,00 300.000,00
255.000,00 345.000,00
5.906,39
30.450,41
30.266,72
6.090,08
50.000,00 250.000,00
200.000,00 100.000,00
355.906,39 580.450,41
485.266,72 451.090,08

13. SITUACIÓ FISCAL
La Fundació està acollida al règim fiscal regulat a la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge.
La base imposable de l’Impost sobre Societats ve determinada pels ingressos
sotmesos a tributació menys les despeses.
La diferència entre el resultat comptable i el resultat fiscal ve donada per
l’aplicació del règim fiscal de la Fundació.

14. INGRESSOS I DESPESES
El desglossament de la partida “Aprovisionaments” del compte de resultats és
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tal i com segueix:

CONCEPTE
Compres d’elements promocionals
Variació d’existències d’elements promocionals
Treballs realitzats per altres empreses
TOTAL

IMPORT
0,00
0,00
114.584,79
114.584,79

El detall dels treballs realitzats per altres empreses és el següent:
ASSOC.CULTURAL KNS-Cultura

3.000,00

ASSOC.CULTURAL OPUS ARTIS

3.000,00

BARBORA KUBÍKOVÁ

1.444,90

BARCELONA CLARINET PLAYERS

4.840,00

CASTELLA BOVE, MARC

2.722,50

CURA GÓMEZ, LOSÉ LUIS

5.875,58

DIRECCIÓ ARTÍSTICA

43.821,36

DIRECTOR TITULAR

28.785,90

ESPINA DEA, JOAN 003054789A, SLNE

8.745,09

ESPINOSA DEVESA, Abraham

1.500,00

GIMENO ORTUÑO, PAU

1.815,00

GUMÍ I PRAT, ALBERT

1.600,00

HIDALGO VERDÉS, XAVIER

550,00

INFANTE ALEXANDRE, MARTA

1.320,00

MARSOL PUIG, ANTONI

1.320,00

MATEU USACH, MARTA

1.320,00

PADULLÉS PUBILL, ROGER

1.320,00

PRATS GALINO, GUILLERMO

1.604,46

TOTAL

114.584,79

Pel que fa a les Altres Despeses d’Explotació, incloent també els arrendaments que figuren detallats a la Nota 8, el detall de la seva composició és el següent:

ARRENDAMENTS I CÀNONS
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ
NOTARIES
ADVOCATS
AUDITORS
SERVEIS LABORALS
SERVEIS COMPTABLES
ENREGISTRAMENTS

12.936,12
4.963,48
300,35
820,45
9.740,90
8.876,64
17.357,62
5.436,34
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GOMEZ LLORENS, CARLES
CENTELLES I GALLEGO, AITOR
MAJÀ MARTÍNEZ, DAVID
ASSEGURANÇA - POL.33903654 - RESP.CIVIL
ASSEGURANÇA - POL.00207827 - ACCIDENTS PYMES
ASSEGURANÇA - POL.12002392 - R.C. - DIRECTIUS
ASSEGURANÇA - CATALANA OCCIDENTE (CAMBRILS)
SABADELL - COMISSIONS
CAIXABANK - COMISSIONS
PUBLICITAT - PROGRAMES I CARTELLS
PUBLICITAT - PROMOCIÓ I DIFUSIÓ
PRODUCCIONS - T.V.
PRODUCCIONS - INTERNET
PUBLICITAT - PREMSA
TELÈFON
ELECTRICITAT
AIGUA
DESPESES ACTIVITATS I CONCERTS
ENTRADES ASISTENCIA CONCERTS
COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS
ASOC. ESP. DE ORQUESTAS SINFÓNICAS
FONTDEPOU - DERRAMA PISCINA
FONTDEPOU - DIVERSOS
CAMBRILS - COMUNITAT PROPIETARIS
VIATGES - Desplaçaments
RECADERS I ENVIAMENTS URGENTS
TRANSPORTS - PERSONAL A CONCERTS
TRANSPORTS - MATERIAL I MUNTATGES
DIETES I ALLOTJAMENTS
APARCAMENTS EN GESTIONS
FOTOCOPIES - PARTITURES
FOTOCOPIES - OFICINA
IMPRESSIÓ I ENQUADERNACIONS
PLA PEDAGÒGIC
MATERIAL D'OFICINA
CORREU
MATERIAL - INFORMÀTIC
MATERIAL - FOTOCOPIADORA
MATERIAL - FUNGIBLE VARI
TAXES - GENERALITAT
TRIBUTS LOCALS
TOTAL

2.353,45
2.710,40
1.506,45
1.605,83
376,10
752,54
200,79
1.109,39
5.717,95
7.575,81
6.547,33
1.151,92
4.719,00
1.089,00
2.464,41
207,05
3,75
6.606,06
90,00
450,00
1.500,00
1.200,00
703,20
525,06
778,79
322,01
4.019,50
6.192,67
6.762,27
322,48
1.976,53
50,51
7.907,47
481,62
111,38
67,73
871,13
2.177,31
1.120,17
109,20
447,74
145.315,90

Les comissions bancàries pagades a Caixabank, per import de 5.717,95€ tenen
el detall següent:
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CONCEPTE
Obertura Compte Crèdit
Comissions No Disposició Compte Crèdit
Comissions Ordinàries per operacions
TOTAL

IMPORT
3.125,00
1.239,80
1.353,15
5.717,95

Les comissions bancàries pagades a Banc Sabadell corresponen únicament a
comissions ordinàries per operacions.
Els membres del Patronat no perceben de la Fundació cap import en concepte
de retribució per llur dedicació al mateix.
El detall de les partides que composen el cost de personal suportat per la
Fundació és el següent:

CONCEPTE
Sous i Salaris
Càrregues Socials
Altres Despeses Socials
TOTAL

IMPORT
276.698,61
85.478,64
906,03
363.083,28

El moviment relatiu a “Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions per
operacions de les activitats” durant l’exercici és el següent:

DEUTORS, INCOBRABLES
TOTAL

SALDO
AUGMENTS
DISMINUCIONS
INICIAL
EXERCICI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SALDO
FINAL
0,00
0,00

L’import net de la xifra de negocis de la Fundació ha estat de 617.576,03€, i
ha estat dedicat a les activitats pròpies de la Fundació. La composició és la següent:
Ingressos per subvencions i donatius:
Ingressos per actuacions:
TOTAL

607.450,41
10.125,62
617.576,03

15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Els membres de l’òrgan de govern no perceben cap import per la seva dedicació al mateix.
La Fundació ha registrat en concepte de sous, dietes i prestacions de serveis
del personal de Direcció (Direcció Titular i Artística, Coordinació General i Gerència)
un total de 132.143,85€ meritats durant l’exercici.
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16. ALTRA INFORMACIÓ

FETS POSTERIORS
Des d’inicis de l’any 2020, i en particular a partir del mes de març, hem patit
la irrupció a les nostres contrades de la pandèmia provocada pel virus COVID-19, que
s’ha anat estenent per tot el món a partir dels focus originaris situats a la Xina.
L’impacte d’aquesta situació ha estat global, i ha tingut també el seu impacte sobre
l’activitat de la Fundació, que ha tingut alguns canvis que no afecten al nombre total
d’accions, ni al pressupost previst.
Hi ha una part de l’activitat que s’ha acabat realitzant en format digital. Altres accions i activitats previstes s´han reprogramat tenint en compte uns formats
més petits i uns protocols que garanteixin la prevenció i la seguretat. En aquest sentit, la programació prevista a la Fundació Julià Carbonell va quedar interrompuda a
partir de març 2020 i es va repensar i reprogramar adaptant-se a la nova situació. De
la mateixa manera, l’activitat de l’Orquestra Infantil de les Terres de Lleida, gestionada per la Fundació, va quedar interrompuda i es va executar part de l’activitat
prevista.
La Fundació ha adaptat la seva activitat a les exigències sanitàries mantenint
així contacte amb els usuaris a través de mitjans telemàtics, generant continguts
multimèdia i aportacions en el món digital que permetessin dur a terme de forma
segura les activitats que formen part de l’objecte fundacional.
Com exemple, cal destacar la realització del concert “Essencial. Tothom per
tothom”, dut a terme el passat diumenge 6 de setembre a la Seu Vella de Lleida en
col·laboració amb l’Orquestra Ars Medica, impulsada pel Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona. Aquest concert singular, el qual no va comptar amb la presència de públic
assistent in situ, fou retransmès en directe i també en diferit per més de quaranta
mitjans de comunicació diferents i va tenir una audiència de més de 150.000 persones de 32 països diferents.
Així mateix la Fundació ha dissenyat un Festival de música OJC – Terres de
Lleida que incorpora activitat en petit format al territori, a Lleida ciutat, per a
col·lectius amb diversitat funcional i a traves de programes de televisió. Estem parlant de més de 80 accions musicals que arribaran a més de 50 localitats de la demarcació de Lleida. Aquest festival està dissenyat en base als principis de prudència,
seguretat i adaptabilitat dels formats i als espais on es realitzaran.
Pel que fa al possible efecte sobre els comptes anuals i sobre la continuïtat de
l’activitat de la Fundació, les institucions impulsores i que hi donen suport, és a dir,
la Diputació de Lleida i la Paeria de Lleida, han compromès el seu suport present i
futur a les activitats de la Fundació, de manera que no s’espera un impacte significatiu en els comptes anuals ni en l’activitat prevista. En particular, es preveu equilibri
en l’execució del pressupost 2020 entre ingressos i despeses previstes.

ALTRA INFORMACIÓ
En relació a l’adequació de la Fundació Julià Carbonell a la llei 9/2017 de 8
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de novembre, de contractes del sector públic, l’entitat garanteix el compliment dels
principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.
El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per
categoria i sexe ha estat el següent:
Homes
Dones
TOTAL

Personal Direcció
Músics Professionals
Personal Administratiu
Músics Professionals

Ex. 2019
0,62
3,76
1,34
1,65
7,37
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