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COMPTES ANUALS ABREUJATS DE L’EXERCICI 2019

FUNDACIÓ JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE CATALUNYA
BALANÇ ABREUJAT DE L’EXERCICI 2019
(Xifres expresades en euros)

ACTIU

Notes de
la memòria

ACTIU NO CORRENT

73.532,95

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques

6

Immobilitzat material
Instal·lacions, maquinària i utillatge

5

ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar
Deutors, entitats del grup i parts vinculades

2019

7.1.b
16.1

Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
TOTAL ACTIU

-

2018
86.302,36
-

73.532,95
73.532,95

86.302,36
86.302,36

84.704,92

139.606,13

16.000,00
16.000,00

102.059,22
102.059,22

2.807,35

12.145,92

65.897,57
65.897,57

25.400,99
25.400,99

158.237,87

225.908,49

Notes de

PATRIMONI NET I PASSIU

la memòria

PATRIMONI NET
Fons propis
Fons dotacionals
Fons dotacionals
Excedents d'exercicis anteriors
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini
Altres passius financers
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les Administracions Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

2019

2018

92.163,68

94.151,26

92.163,68
60.050,61
60.050,61
44.882,48
(-)12.769,41

94.151,26
60.050,61
60.050,61
44.931,03
(-)10.830,38

7.2

66.074,19

131.757,23

7.2.b

18.158,02
18.158,02

17.163,68
17.163,68

47.916,17
31.028,67
3.208,68
13.678,82

114.593,55
85.615,61
13.189,13
15.788,81

158.237,87

225.908,49

8.1
8.2

10.2

Les notes descrites en la memòria abreujada formen part integrant del balanç abreujat de l’exercici 2019.
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FUNDACIÓ JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE CATALUNYA
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT
EL 31 DE DESEMBRE DE 2019
(Xifres expresades en euros)

Notes de
la memòria

Ingressos per les activitats
Vendes i prestacions de serveis
Subvencions oficials a les activitats
Despeses de personal
Sous i salaris
Càrregues socials
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Altres serveis
Tributs
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l'immobilitzat
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI

12.3
9.1
12.2

5i6

2019

2018

632.626,93
35.142,57
597.484,36
(-)257.420,57
(-)196.694,09
(-)60.726,48
(-)376.725,74
(-)350.661,59
(-)28.427,18
(-)830,86
(-)108.389,80
(-)53.414,85
(-)8.527,44
(-)63,00
(-)144.084,74
(-)6.923,72
(-)26.063,15
(-)1,00
(-)12.769,41
1.519,38

654.566,09
57.899,09
596.667,00
(-)248.710,18
(-)192.218,65
(-)56.491,53
(-)405.855,91
(-)371.082,82
(-)30.951,37
(-)2.427,57
(-)137.135,34
(-)35.735,40
(-)7.219,21
(-)69,73
(-)143.864,24
(-)13.679,96
(-)34.769,89
(-)3,20
(-)10.830,38
-

(-)12.769,41

(-)10.830,38

(-)12.769,41
(-)12.769,41

(-)10.830,38
(-)10.830,38

Les notes descrites en la memòria abreujada formen part integrant del compte de resultats abreujat de
l’exercici anual acabat el 31 de desembre del 2019.
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La present Memòria abreujada es formula amb l’objecte de completar, ampliar i comentar la
informació inclosa en el balanç abreujat, el compte de resultats abreujat i l’estat de canvis
abreujat en el patrimoni net de l’exercici 2019.

1.

1.1

ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

Constitució, legislació aplicable i finalitats estatutàries
La Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya (en endavant la FUNDACIÓ), amb
domicili social a l’edifici de l’Auditori, carrer Padilla 155, es va constituir el 13 de setembre
de 1.999 pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Es regeix per les següents disposicions:
• Els seus Estatuts.
• La legislació de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions:
-

La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques i la Llei 7/2012, de 15 de juny de modificació de l’anterior.

-

El Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de
les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, 14 setembre, que canvia el contingut de
la memòria normal i abreujada de les fundacions.

-

El Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s’aprova la Instrucció per a l’organització
i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de
Catalunya, que va ser vigent fins el 20 de gener de 2015, data en què ha estat
substituït per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions.

• Llei 4/2017, de 28 de març, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a
l’exercici 2017. Posteriorment, el Decret 273/2018, de 20 de desembre, va establir els
criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2017, mentre no entressin en vigor els del 2019, els quals no foren aprovats.
• Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.
• Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei.
• Altra normativa d’àmbit estatal (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i Reial Decret
1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per l’aplicació del règim
fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge).
• En matèria de contractació, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la qual aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Figura inscrita al Registre de Fundacions amb el número 1.342. El seu número
d’identificació fiscal és el G-62067319.
D’acord amb els seus Estatuts, la FUNDACIÓ té com objecte fundacional la promoció i
suport, sense afany de lucre, de totes les iniciatives i activitats relacionades amb
l’ensenyament de la música i la formació de joves amb vocació professional.
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Per al compliment de les seves finalitats la FUNDACIÓ té encomanades les següents
funcions:
• Constitució i gestió de conjunts instrumentals de joves músics, especialment l’orquestra
que portarà el nom de Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)
• Concedir beques i borses d’estudis, subvencions i premis d’acord amb les bases i
condicions específiques que es determinin.
• Promoure i organitzar concerts, reunions d’especialistes, cursos, seminaris i
congressos relacionats amb l’àmbit musical i, especialment, amb la formació de músics
joves.
• Promoure la publicació de treballs a altres tipus de publicacions relatives al món de la
música i, especialment, d’aquelles que tinguin un interès especial per a la formació de
joves músics.
• Actuar com a entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya als efectes
relacionats amb la concessió de tota mena d’ajuts, en els termes establerts per les
bases reguladores i la normativa de subvencions.
• Establir relacions transversals amb totes les entitats musicals i pedagògiques del país,
considerant les seves necessitats i complementant la seva oferta.
La Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya és una entitat del sector públic de
la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament d’Educació. D’acord amb l’article 331
2.2 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, és una fundació pública degut a que compleix 3 de les condicions que estableix
l’esmentada normativa.
Els recursos econòmics de la FUNDACIÓ es nodreixen de:
• De les rendes del patrimoni fundacional.
• Dels ingressos que pugui obtenir de l’organització d’activitats relacionades amb els fins
fundacionals.
• De les donacions, herències o llegats que pugui rebre.
• De les subvencions de qualsevol entitat o organisme públic.
• De qualsevol aportació vàlida en dret.

1.2

Activitats desenvolupades durant l’exercici
Les activitats dutes a terme per la FUNDACIÓ al llarg de l’any 2019 han estat les següents:
• Dotar als joves músics d’una formació orquestral integral.
• Mantenir la qualitat de l’ensenyament i de les activitats promogudes per la JONC.
• Esdevenir una veritable porta d’entrada al món laboral i professional per als joves
músics.
• Posar la música a l’abast de tots els públics
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• Promocionar un sistema d’ajuts als joves músics.
• Posar a l’abast, tant dels joves músics com del públic en general, les obres mestres de
la literatura musical de totes les èpoques i estils.
• Buscar camins de col·laboració entre les diferents disciplines de creació artístiques
actuals
• Col·laborar amb diferents entitats i institucions del país.
• Millorar la comunicació i la imatge externa i interna de la JONC, reforçar la identificació
amb la institució i reforçar la seva implicació en l’entorn actual.
• Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).
En l’exercici 2019 la FUNDACIÓ ha portat a terme els següents encontres:
• Encontres del primer semestre:
-

86è encontre de la JONC – Nadal
41è encontre de la JONC Alevins – Nadal
87è encontre de la JONC – Emergents
88è encontre de la JONC – Concurs Maria Canals
89è encontre de la JONC – Preparació d’audicions per l’Acadèmia de la MCO

• Encontres del segon semestre:
-

90è encontre de la JONC – Estiu (Catalunya)
90è encontre de la JONC – Estiu (Alemanya)
42è encontre de la JONC Alevins – Estiu Jornada de preparació d’audicions JONC
i JONC Alevins Acadèmia de la MCO
91è encontre de la JONC – Nadal 2019

El nombre de beneficiaris en l’exercici 2019 ha estat de 716.

1.3

Òrgans de la Fundació
D’acord a l’article 17 dels estatuts, Els òrgans de la FUNDACIÓ són:
• El Patronat
• El/la Gerent
• El/la Director Artístic
El Patronat a 31 de desembre estava format per 20 membres d’acord a l’article 20 dels
Estatuts de la FUNDACIÓ, que actuaven en nom i representació de diferents entitats, tal i
com es detalla a continuació:
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Nom

Càrrec

En representació de

Hble. Sr. Josep Bargalló Valls
Sr. Carles Martínez Quiroga
Sra. Olga Adroher Boter
Sr. Josep Vallcorba Cot
Sr. Arnau Albert Generó
Sr. Joan-Lluís Espinós Espinós
Sra. Rosa M. Girbau Vila
Sr. Albert Bardolet Mayolar
Sr. Manel Ros Biosca

President
Vicepresident
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Sra. Rita Marzoa Font
Sr. Josep M. Busquets Galera
Sr. Carles Farrés Vilaginés
Sr. Sergi Díaz Vilallonga
Sr. Lluís Rodríguez Salvà

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Sr. Joan Magrané Figuera
Sr. Josep Borràs Roca
Sra. Maria Serrat Martín

Vocal
Vocal
Vocal

Sra. M.Lluïsa Alegre Hitzmann
Sr. Josep Pons Viladomat
Sra. Roser Trepat Minguell

Vocal
Vocal
Vocal

Departament d' Educació
Departament d' Educació
Departament d' Educació
Departament d' Educació
Departament d' Educació
Departament d' Educació
Departament d' Educació
Departament de Cultura
Departament de Treball, Benestar Social
i Famílies. Direcció General de Joventut
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Consell Català de la Música
Associació Catalana d'Escoles de Música
Escoles de Música d'Iniciativa Privada
Associació Catalana d'Intèrprets de
Música Clàssica
Joventuts Musicals de Catalunya
Escola Superior de Música de Catalunya
Centre Autoritzat de Grau Superior de
Música del Liceu
Associació de Conservatoris de Catalunya
Director Fundador de la JONC
Fundadora de la JONC

El càrrec de Gerent de la FUNDACIÓ, a 31 de desembre de 2019 i 2018 està ocupat pel
Sr. Antoni Pallès Riera.

1.4

Dissolució i liquidació
D’acord amb l‘article 28 dels estatuts de la FUNDACIÓ, la dissolució de l’entitat
determinarà la cessió global de tots els actius i passius, la qual s’haurà de dur a terme pel
patronat i les persones liquidadores o, si s’escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global,
un cop determinat l’actiu i el passiu, i amb l’autorització del Protectorat, es destinarà a:

1.5

-

Una fundació, una entitat pública o un altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins
similars als de la FUNDACIÓ, designada pels estatuts o per la mateixa carta
fundacional i , si no s’ha fet, amb preferència per les del seu mateix domicili, o si no n’hi
ha, per les de la comarca amb finalitats anàlogues.

-

Altres entitats que autoritzi el Protectorat, si hi manquen les entitats a que fa referència
l’apartat anterior.

Eines de gestió econòmic-financeres de la FUNDACIÓ
Fins l’exercici 2013, la FUNDACIÓ tenia formalitzat un contracte programa amb
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant els Departaments d’Educació, de
Cultura i de Benestar Social i Família, signat amb data 17 de desembre de 2009 i per un
període de 4 anys (2010-2013), el qual qualificava l’activitat de la FUNDACIÓ d’interès
públic atès el servei que fa en la formació dels joves músics que provenen de tots els
centres sense distinció, i per la projecció de la seva activitat cultural.
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Tal i com disposava la clàusula novena de l’esmentat contracte programa, en el cas de
que la liquidació d’un exercici presentés un romanent positiu, sempre que la FUNDACIÓ
assolís un grau d’acompliment dels indicadors de seguiment previstos superiors al 85%,
l’entitat podria destinar un 80% del romanent liquidat a programes propis, i el 20% restant
es minoraria de les aportacions de la Generalitat de l’exercici següent.
A 31 de desembre de 2013 va finalitzar l’esmentat contracte programa. Després d’estudiar
vàries alternatives, a partir de l’exercici 2014 i fins l’exercici 2016, la FUNDACIÓ va
procedir a formalitzar anualment un Conveni de transferència de fons de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, el de Cultura i el de
Benestar Social i Família.
Posteriorment, mitjançant Acord de Govern de 27 de desembre de 2016 es va aprovar el
contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la FUNDACIÓ
per un període de 4 anys (2017-2020), a partir del qual s’articula les relacions i els
mecanismes de coordinació. El finançament del contracte programa es basa en el grau de
compliment dels objectius fixats i concretats en els corresponents indicadors. Per tal
d’aconseguir els objectius previstos, els departaments signataris aportaran una quantitat
destinada a despeses de funcionament. D’acord amb el que disposa la clàusula novena, i
sempre que s’hagi assolit un grau d’acompliment dels indicadors de seguiment previstos
superior al 85%, la FUNDACIÓ podrà destinar el 80% del romanent liquidat a programes
propis de l’entitat, i el 20% restant es minorarà de les aportacions de la Generalitat de
Catalunya de l’exercici següent. En el cas que el grau d’acompliment fos inferior al 85%,
la totalitat del romanent es minorarà de les aportacions de la Generalitat de Catalunya de
l’exercici següent.
La FUNDACIÓ està adscrita al Departament d’Educació. D’acord amb els criteris de la
comptabilitat pública, es considera part de la classificació SEC des del 2009.

2.

2.1

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Imatge fidel
Els comptes anuals abreujats de l’exercici 2019 i 2018 s’han preparat a partir dels registres
comptables de la FUNDACIÓ. S’han aplicat les disposicions legals vigents de caràcter
comptable establertes en el Codi de Comerç i l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, i es
presenten d’acord amb el Pla de Comptabilitat de fundacions i associacions, subjectes a
la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre, i a la seva modificació aprovada pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, així
com el que disposen les instruccions emeses per la Intervenció General i les Direccions
Generals de Pressupostos i de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
L’objecte de les presents comptes anuals és el de mostrar, en tots els seus efectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de la FUNDACIÓ a 31
de desembre de 2019 i 2018, dels resultats de les seves operacions i dels canvis en el
patrimoni net corresponents als exercicis finalitzats en aquestes dates.
Els comptes anuals abreujats de l’exercici 2019, així com els de l’exercici anterior, han
estat formulats pel Patronat de la FUNDACIÓ, amb caràcter previ a la seva aprovació per
part del mateix òrgan de govern.
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2.2

Principis comptables
En la preparació dels comptes anuals s’han pres en consideració les normes de registre i
valoració que es descriuen a la Nota 4, havent-se aplicat els principis comptables
obligatoris que puguin tenir un efecte significatiu sobre els mateixos.

2.3

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
La preparació dels comptes anuals requereix, en alguns casos, efectuar estimacions i
prendre en consideració determinats estimadors. Aquests s’han d’avaluar de manera
continuada en el temps, i s’han de fonamentar, bàsicament, en l’experiència històrica de
la FUNDACIÓ i en d’altres factors, incloses les expectatives futures que es consideren
raonables atenent a les circumstàncies.
Les estimacions considerades per a formular els comptes anuals abreujats s’han realitzat
atenent a la millor informació disponible a la data de formulació. Qualsevol modificació en
el futur d’aquestes estimacions s‘aplicaria de forma prospectiva a partir del moment en que
fos coneguda i sempre i quan millorés la qualitat de la informació presentada, reconeixent
l’efecte del canvi en l’estimació realitzada al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en
qüestió.
Les principals estimacions i els judicis considerats en l’elaboració d’aquests comptes
anuals abreujats són les vides útils estimades per als béns que integren l’immobilitzat de
la FUNDACIÓ (vegeu Notes 4.1 i 4.2).
La FUNDACIÓ ha elaborat els presents comptes anuals sota el principi d’empresa en
funcionament, i considerant la situació actual de la COVID-19 així com els seus possibles
efectes en l’economia general i en la FUNDACIÓ en particular, el Patronat de l’entitat entén
que no hi ha risc per la continuïtat de l’activitat.

2.4

Comparació de la informació
D’acord amb la legislació mercantil, es presenta, a efectes comparatius, amb cada una de
les partides del balanç, del compte de resultats i de l’estat de canvis en el patrimoni net, a
més de les xifres de l’exercici 2019, les corresponents a l’exercici anterior. A la memòria
també s’inclou informació quantitativa de l’exercici anterior, excepte quan la norma
comptable estableix que no és necessari.

2.5

Canvis de criteris comptables
La FUNDACIÓ no ha realitzat canvis de criteris comptables significatius respecte exercicis
anteriors que afectin els comptes anuals.

2.6

Correcció d’errors
En l’elaboració dels comptes anuals no s’ha detectat cap error significatiu que hagi requerit
la reexpressió dels imports inclosos en els comptes anuals de l’exercici 2018.

2.7

Moneda funcional i de presentació
Les xifres que figuren en els documents que integren els comptes anuals estan
expressades en euros, moneda funcional de les operacions de la FUNDACIÓ.
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3.

EXCEDENT DE L’EXERCICI
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2019 i 2018 és la següent:

2019

2018

Base de Repartiment
Resultat de l'exercici

(-)12.769,41 (-)10.830,38

Aplicació
Excedents d'exercicis anteriors:
Excedents negatius d'exercicis anteriors

4.

(-)12.769,41 (-)10.830,38

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els criteris comptables emprats en l’elaboració dels comptes anuals són els següents:

4.1

Immobilitzat intangible
L’immobilitzat intangible, enregistrat pel seu preu d’adquisició, inclou les aplicacions
informàtiques de la FUNDACIÓ.
S’amortitzen linealment des de la seva posada en funcionament en funció de les seves
vides útils estimades. Per les aplicacions informàtiques, la FUNDACIÓ estima una vida útil
de 3 anys.

4.2

Immobilitzat material
Figuren pel seu cost d’adquisició, i s’amortitzen de manera lineal des de la seva posada
en funcionament, atenent a les següents vides útils estimades:

Anys vida útil
Instruments
Mobiliari
Equips informàtics
Altre Immobilitzat

6,6 anys
6,6 anys
4 anys
10 anys

Les despeses de conservació i manteniment que no suposen una ampliació de la vida útil
o de la capacitat productiva dels béns s’incorporen al compte de pèrdues i guanys de
l’exercici en que s’incorren.
En el cas d’incórrer en costos d’ampliació, modernització i millores d’immobilitzacions ja
preexistents, aquests serien objecte de capitalització, sempre que les accions dutes a
terme augmentessin la vida útil inicialment estimada dels béns a que es referissin.
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4.3

Deteriorament del valor de l’immobilitzat
El valor net comptable dels elements que integren l’immobilitzat, considerats de manera
individualitzada, es minora per qualsevol pèrdua per deteriorament en el valor dels béns
en el moment en què es produeixen fets o canvis que puguin indicar que aquell valor net
excedeix de l’import recuperable estimat, entès aquest com l’import més alt entre el valor
raonable dels béns menys els costos de venda i el seu valor en ús.
Les eventuals pèrdues per deteriorament es reconeixen al compte de pèrdues i guanys de
l’exercici en el que es produeixen, d’igual manera que es recullen com a ingressos les
eventuals reversions de deterioraments. Aquestes reversions tenen com a límit el valor
comptable del bé que estaria reconegut a la data de la reversió si no s’hagués enregistrat
el deteriorament de valor. Al tancament de cada exercici i en el cas de què en anys
anteriors s’hagin reconegut pèrdues per deteriorament, s’avalua l’existència d’indicis de
què aquestes hagin desaparegut o minvat, estimant-se de nou en aquest cas el valor
recuperable del bé.
Al tancament de l’exercici 2019 i 2018 no existeixen indicis de deteriorament dels elements
incorporats en l’immobilitzat material.

4.4

Arrendaments
La FUNDACIÓ no disposa d’arrendaments, l’ús dels quals pugui ser considerat
arrendament financer.
La FUNDACIÓ té contractes d’arrendaments operatius. Aquests contractes es tracten com
operatius, atenent a que la seva durada és inferior a la vida útil estimada dels bens
arrendats. El cost de les quotes satisfetes dels arrendaments operatius s’enregistren
directament al compte de pèrdues i guanys de l’exercici.

4.5

Instruments financers
Els instruments financers es classifiquen, en el moment del seu reconeixement inicial, com
a actius o passius, de conformitat amb el fons econòmic dels acords contractuals i amb les
definicions d’actius o passius financers.
La FUNDACIÓ classifica els instruments financers en diferents categories, atenent a les
seves característiques i a la destinació previstes en el moment del seu reconeixement
inicial:
a) Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
Recullen bàsicament els crèdits derivats de les subvencions rebudes a favor de la
FUNDACIÓ així com dels convenis subscrits amb entitats destinats a finançar els
concerts organitzats per la FUNDACIÓ. En general, es tracta de crèdits amb venciment
no superior a un any, que no acrediten cap tipus d’interès contractual o legal i es valoren
pel seu nominal. En altre cas, figuren pel seu cost amortitzat.
b) Dèbits i partides a pagar
Inclouen dèbits per operacions comercials i no comercials. Els crèdits per operacions
comercials i els deutes amb entitats de crèdit per préstecs atorgats i disposicions de
pòlisses de crèdit s’enregistren inicialment pel seu valor nominal. Posteriorment, en el
cas de que el seu venciment resulti ser superior a un any i l’efecte financer sigui
significatiu, es valoren pel seu cost amortitzat, imputant-se els interessos meritats al
compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
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4.6

Impost sobre Societats
La FUNDACIÓ es va acollir als beneficis fiscals establerts en la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al
mecenatge, acreditant davant de l’Agència Tributària la seva condició d’entitat exempta.

4.7

Ingressos i Despeses
Els ingressos i despeses s’enregistren atenent al principi de l’acreditament i prenent en
consideració la seva correlació, independentment del moment en què es produeix el
corrent monetari derivat dels cobrament dels drets reconeguts o del pagament de les
obligacions reconegudes.
Els ingressos procedents de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de la
contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat evidència en contra, deduït de l’import de
qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides similars que l’entitat pugui
concedir.
Les despeses de personal corresponents al personal es realitza d’acord amb el principi de
meritament, periodificant mensualment la part proporcional de la paga extraordinària.

4.8

Provisions i contingències
Les provisions es reconeixen comptablement quan la FUNDACIÓ té una obligació present,
sigui legal, contractual, implícita o tàcita, com a resultat d’un fet passat, resulti probable
que comporti una sortida de recursos que incorporin beneficis futurs per a cancel·lar
l’obligació i es pot realitzar una estimació fiable del seu import.
L’efecte financer de les provisions es reconeix com a despesa financera al compte de
pèrdues i guanys.

4.9

Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
La FUNDACIÓ no disposa d’elements patrimonials de naturalesa mediambiental ja que
l’activitat que desenvolupa no té relació directa amb el medi ambient. No obstant això, la
FUNDACIÓ implanta polítiques mediambientals en la gestió diària dels seus serveis i
residus.

4.10 Subvencions, donacions i llegats
a) Transferències d’explotació rebudes de la Generalitat de Catalunya
D’acord amb la Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, aquelles subvencions que
financen activitats específiques que hagin estat declarades d’interès públic o general
mitjançant norma jurídica, contracte programa, convenis o altres instruments jurídics,
s’imputen com a ingressos de l’exercici. D’altra banda, aquelles que l’administració
actua en la seva condició de soci, és a dir, que no finança una activitat concreta, i per
tant, no s’atorgarien de la mateixa manera a una empresa privada, s’enregistrarien com
a aportacions al patrimoni net de la FUNDACIÓ.
En aquest sentit, la FUNDACIÓ considera que tal i com estableixen els seus estatuts
va ésser creada per a realitzar una única activitat consistent en la promoció d’iniciatives
i activitats relacionades amb l’ensenyament musical, sent aquesta entesa com una
activitat específica d’interès públic o general.
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Atès aquestes consideracions, les subvencions corrents rebudes del Departament
d’Educació, del Departament de Cultura i del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya tenen la consideració de subvencions a l’explotació registrantse com a ingressos de l’exercici en la mesura necessària per equilibrar el compte de
resultats, a l’epígraf “Subvencions oficials a les activitats”. L’excés de les mateixes
figura enregistrat en el passiu exigible a curt termini.
b) Altres subvencions d’explotació
Corresponen a la formalització de convenis de col·laboració amb altres entitats, per a
la realització d’activitats. S’imputen a resultats atenent al principi de l’acreditament.

4.11 Transaccions entre parts vinculades
Les operacions comercials amb parts vinculades s’enregistren inicialment pel seu valor
raonable.

5.

5.1

IMMOBILITZAT MATERIAL

Moviments
El moviment enregistrat en els exercicis 2019 i 2018 per les partides que composen aquest
epígraf es mostra a continuació:

Cost

Instruments

Mobiliari i
equips
informàtics

A 1 de gener de 2018
Altes
A 31 de desembre de 2018

96.320,64
17.118,65
113.439,29

7.005,74
483,00
7.488,74

Altes
A 31 de desembre de 2019

113.439,29

7.488,74

A 1 de gener de 2018
Dotacions
A 31 de desembre de 2018

(-)17.159,89
(-)10.628,82
(-)27.788,71

Dotacions
A 31 de desembre de 2019

Altre
immobilitzat
material
62,70

Total

62,70

103.389,08
17.601,65
120.990,73

62,70

120.990,73

(-)6.573,74
(-)201,56
(-)6.775,30

(-)62,70
(-)62,70

(-)23.857,99
(-)10.830,38
(-)34.688,37

(-)12.504,66
(-)40.293,37

(-)264,75
(-)7.040,05

(-)62,70

(-)12.769,41
(-)47.457,78

73.145,92

448,69

-

-

Amortització acumulada

Valor net a 31.12.2019

-

73.532,95

El compte d’Instruments inclou bàsicament les adquisicions d’instruments i utensilis
musicals. En l’exercici 2019, la FUNDACIÓ no ha realitzat cap inversió. En l’exercici 2018
va adquirir campanes i filharmòniques entre altres instruments per un import de 17.118,65
euros, d’acord amb el Pla d’Inversions de la Fundació (veure Nota 18.c).
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5.2

Elements totalment amortitzats
El detall dels elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el
següent:

Instruments
Mobiliari, instal.lacions i equips
per al processament d'informació
Altre immobilitzat material

6.

6.1

2019

2018

41.166,22

41.166,22

7.112,57
62,70
48.341,49

7.112,57
62,70
48.341,49

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Moviments
El moviment enregistrat en els exercicis 2019 i 2018 de les partides incloses en aquest
epígraf ha estat el següent:

Cost

Aplicacions
informàtiques

Total

A 1 de gener de 2018
Altes
A 31 de desembre de 2018

9.599,15
9.599,15

9.599,15
9.599,15

Altes
A 31 de desembre de 2019

9.599,15

9.599,15

A 1 de gener de 2018
Dotacions
A 31 de desembre de 2018

(-)9.599,15
(-)9.599,15

(-)9.599,15
(-)9.599,15

Dotacions
A 31 de desembre de 2019

(-)9.599,15

(-)9.599,15

Amortització acumulada

Valor net a 31.12.2019

-

-

Durant l’exercici 2019 i 2018 no s’han produït noves adquisicions.

6.2

Elements totalment amortitzats
A 31 de desembre de 2019 i 2018 les aplicacions informàtiques estaven totalment
amortitzades.
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7.

7.1

INSTRUMENTS FINANCERS

Actius financers
a) Categories d’actius financers
Tots els actius financers del balanç es classifiquen sota la categoria de Préstecs i
partides a cobrar i es mostren en balanç pel seu valor nominal.
b) Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
L’epígraf corresponent a “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar” inclou el imports pendents de cobrament, per import de 16.000,00
euros en concepte de subvencions rebudes de la Generalitat. A 31 de desembre de
2018 els saldo pendent de cobrament corresponia a les subvencions rebudes de la
Generalitat de Catalunya per import de 102.059,22 euros, que han estat cobrades en
el 2019.

7.2

Passius financers
a) Categories de passius financers
Tots els passius financers corresponen a la categoria de Dèbits i partides a pagar i
figuren pel seu valor nominal, i tenen un venciment inferior a un any.
b) Deutes a curt termini
“Deutes a curt termini” a 31 de desembre de 2019 i 2018 inclou:
-

L’import de les transferències corrents no aplicades, a l’objecte d’equilibrar el
compte de resultats en la mesura necessària d’acord amb el que s’indica en la
Nota 4.10. L’import total de 16.060,61 euros ( 16.326,77 euros a l’exercici 2018)
correspon a 10.515,64 euros d’excedents de l’exercici 2019, 1.878,49 euros
d’excedents de l’exercici 2018, 817,02 euros d’excedents de l’exercici 2017,
2.446,86 de l’exercici 2016 i 402,57 euros de l’exercici 2015 (veure Nota 18.c).

-

A 31 de desembre de 2019 també s’inclouen 2.097,41 euros corresponents al
saldo pendent de liquidar de la targeta de crèdit. A 31 de desembre de 2018 el
saldo era de 836,88 euros.

c) Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a Creditors, disposició
addicional tercera, deure d’informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la
morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions de les operacions
corresponents a l’exercici 2019, es detalla la següent informació:

Dies

Període mig de pagament a proveïdors

2019

2018

12,90

9,49
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8.

FONS PROPIS
Els moviments enregistrats pels comptes que integren l’epígraf de Fons propis durant els
exercicis 2019 i 2018 són la distribució del resultat de l’exercici passat a excedents
d’exercicis anteriors, la distribució de romanent a excedents, i el resultat de l’exercici actual.

8.1

Fons dotacional
Els fons dotacional de 60.050,61 euros correspon al següent detall:

8.2

-

30.050,61 euros corresponents a la dotació realitzada a l’acta fundacional de la
FUNDACIÓ, amb data 13 de setembre de 1999.

-

30.000,00 euros corresponents a l’augment del fons dotacional aprovat amb data 26
de juliol de 2006 pel Patronat de la FUNDACIÓ, procedent dels excedents d’anys
anteriors.

Excedents d’exercicis anteriors
El detall dels excedents d’exercicis anteriors generats per la FUNDACIÓ, és el següent:

Excedents
exercicis anteriors
Excedents:
Excedent exercici 2006
Excedent exercici 2007
Excedent exercici 2009
Excedent exercici 2010
Excedent exercici 2011
Minoració aportació a càrrec d'excedents
Excedent exercici 2012
Excedent exercici 2013
Excedent exercici 2014
Excedent exercici 2015
Excedent exercici 2016
Excedent exercici 2017
Excedents exercicis anteriors a 31.12.2018
Excedent exercici 2018
Distribució romanents (Nota 18.c)
Excedents exercicis anteriors a 31.12.2019

21.532,59
20.149,91
363,05
37.316,61
(-)5.711,71
(-)27.463,09
24.388,86
(-)2.391,72
(-)5.900,08
(-)5.878,44
(-)5.153,32
(-)6.321,63
44.931,03
(-)10.830,38
10.781,83
44.882,48

Amb data 21 de juny de 2019, el Patronat de la FUNDACIÓ va aprovar l’aplicació d’una
part del romanent disponible per l’entitat d’acord amb el contracte programa (el 80%
sempre que es compleixi amb el grau de compliment dels indicadors previstos anuals,
veure Nota 1.5), a equilibrar el fons patrimonial de l’entitat. L’import finalment aplicat a
excedents d’exercicis anteriors ha estat de 10.781,83 euros (veure Nota 18.c).
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9.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

9.1

Transferències i Subvencions corrents
El detall de les transferències i subvencions corrents rebudes íntegrament de la Generalitat
de Catalunya en els exercicis 2019 i 2018 és el que es resumeix en el quadre següent:

2019
Departament d'Ensenyament
Departament de Cultura
Departament de Benestar Social i Família

2018

528.000,00
40.000,00
40.000,00
608.000,00

526.059,22
40.000,00
40.000,00
606.059,22

D’acord amb el que es descriu en la Nota 4.10.a) les transferències corrents procedents
de la Generalitat de Catalunya s’han enregistrat sota el compte de “Subvencions oficials a
les activitats” del compte de resultats (veure Nota 12.3), a excepció de l’excedent de
l’exercici 2019 de 10.515,64 euros (9.392,23 euros en l’exercici 2018) que s’ha registrat
com un passiu reintegrable (veure Nota 7.2.b).

10. SITUACIÓ FISCAL
10.1 Exercicis susceptibles d’inspecció
D’acord amb les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos i de cotitzacions
socials no es poden considerar com a definitives fins que no han estat inspeccionades per
les autoritats fiscals o laborals o no hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre
anys.
Són susceptibles d’actuació inspectora tots els tributs, impostos i cotitzacions socials als
que es troba sotmesa la FUNDACIÓ pels quatre darrers exercicis d’activitat (2016 a 2019)
i pels darrers cinc en el cas de l’Impost sobre societats.

10.2 Administracions públiques
Els saldos creditors mantinguts a 31 de desembre de 2019 i 2018 amb Administracions
Públiques són els següents:

2019
Hisenda Pública creditora per:
IRPF, quart trimestre
Seguretat Social, desembre

9.080,17
4.598,65
13.678,82

2018

9.207,91
6.580,90
15.788,81
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10.3 Impost sobre societats
La FUNDACIÓ està acollida als beneficis fiscals establerts en la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense afany de Lucre i dels Incentius Fiscals al
mecenatge.
D’acord amb aquesta Llei la FUNDACIÓ reuneix els requisits establerts en l’article 3 per
tal de ser considerada com a entitat sense afany de lucre, havent-se comunicat en el seu
dia a l’Agència Tributària l’opció de tributar sota aquest règim.
Es troben exemptes de tributació per l’impost les rendes que es descriuen en l’article 6 de la
Llei, així com les explotacions econòmiques exemptes que es relacionen a l’article 7. La
totalitat de rendes de la FUNDACIÓ són rendes exemptes d’acord amb l’esmentada llei.

11. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

a) Pagues extraordinàries dels exercicis 2013 i 2014
L’Acord de Govern 19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals
de reducció de les despeses de personal per a l’exercici 2013, establia la supressió de
la paga extraordinària per al personal del sector públic per a l'any 2013. D’acord amb el
mencionat Acord de Govern, no es va liquidar als treballadors de la FUNDACIÓ la part
de la paga extraordinària de desembre.
Així mateix la Llei 1/2014, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, establia a
l’art. 33 que, amb caràcter temporal, es reduïen les retribucions anuals del personal en
la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària. D’acord amb aquest precepte,
no es va liquidar als treballadors de la FUNDACIÓ una paga extraordinària de l’exercici
2014.
Mitjançant sentència núm. 7/2015 de 16 de març del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya es determina que la demanda interposada per la central sindical (Candidatura
Autònoma de Treballadors de l’Administració de Catalunya-Intersindical Alternativa de
Catalunya), contra la Generalitat de Catalunya en matèria del conflicte sobre l’abonament
de les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2013 i 2014, s’estima en el sentit
que es declara el dret dels treballadors afectats pel conflicte al cobrament del 16,67% de
la paga extraordinària de 2013 i del 8,33% de la paga extra de 2014. Posteriorment la
Generalitat de Catalunya va interposar recurs de cassació contra aquesta sentència i el
Tribunal Suprem, mitjançant sentència núm.960/2016 de 16 de novembre l’ha
desestimat.
En aquest sentit, en l’exercici 2017, la FUNDACIÓ va procedir a retornar l’import de
1.263,16 euros de la paga extraordinària de 2013 i l’import de 635,66 euros de la paga
extraordinària de 2014.
En l’exercici 2018 la FUNDACIÓ no va retornar cap import corresponent a les pagues
del 2013 i del 2014.
En l’exercici 2019 la FUNDACIÓ ha procedit a retornar l’import de 2.257,13 euros de la
paga extraordinària de 2013. En el 2020, es preveu el retorn del 60% restant de la paga
extra del 2013 per import de 4.514,18 euros.
La FUNDACIÓ comptabilitzarà la despesa de l’import pendent de pagament en la mesura
que rebi les transferències corrents destinades a finançar aquests imports.
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12. INGRESSOS I DESPESES
12.1 Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació
Durant l’exercici 2019 i 2018 no s’han acreditat despeses derivades del funcionament del
Patronat de la FUNDACIÓ.

12.2 Despeses de personal
Presenten la següent composició a 31 de desembre de 2019 i 2018:

2019
Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de la FUNDACIÓ

196.694,09
60.726,48
257.420,57

2018
192.218,65
56.491,53
248.710,18

12.3 Ingressos d’explotació de la FUNDACIÓ
Els ingressos per activitats a 31 de desembre de 2019 i 2018 han estat els següents:

2019
Ingressos per vendes i prestacions de serveis:
Ingressos Associació Maria Canals
Ingressos Fundació Palau de la Música
Ingressos Ajuntament Torroella
Ingressos Fundació Orfeó Català
Ingressos Auditori de Salou

2018

26.500,00
8.642,57
35.142,57

28.023,75
3.000,00
2.500,00
21.875,34
2.500,00
57.899,09

Subvencions oficials a les activitats

597.484,36

596.667,00

Ingressos per les activitats

632.626,93

654.566,09

Ingressos per vendes i prestacions de serveis a 31 de desembre de 2019 i 2018 inclouen
els ingressos procedents d’entitats amb les quals la FUNDACIÓ ha formalitzat un conveni
de col·laboració per a la realització dels encontres organitzats durant els exercicis
esmentats.

13. APLICACIÓ D’ELEMENTS
FUNDACIONALS

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

FINALITATS

13.1 Béns i drets de la dotació fundacional
La dotació fundacional de 60.050,61 euros està formada per l’aportació inicial de la
Generalitat de Catalunya i un augment realitzat a l’exercici 2006 (veure detalla la Nota 8.1).
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13.2 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 dels altres ingressos nets
anuals que obtingui al compliment de les finalitats fundacionals.
En l’exercici 2019 la FUNDACIÓ ha destinat el 97,28% de les rendes obtingudes al
compliment de les seves finalitats estatutàries. El càlcul a 31 de desembre de 2019 és el
següent:
2019
Total Ingressos
Despeses d'estructura
Ingressos destinats a finalitats fundacionals

2018

634.146,31
(-)178.215,68
455.930,63

654.566,09
(-)172.973,98
481.592,11

468.700,04

492.378,76

97,28%

97,81%

Despeses Fundacionals
Percentatge d'Ingressos aplicats a finalitats fundacionals

Les despeses d’estructura i fundacionals a 31 de desembre de 2019 són les següents:

Concepte

Despeses
Despeses
d'Estructura Fundacionals

Sous i salaris:
Personal fix
134.274,42
Personal eventual
Càrregues socials
29.704,94
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
11.608,74
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
63,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Altres serveis
2.564,58
Tributs
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l'immobilitzat
178.215,68

Total

11.001,00
62.419,67
20.020,54
28.427,18
830,86
96.781,06
53.414,85
8.527,44
144.084,74
4.359,14
26.063,15
1,00
12.769,41
468.700,04

145.275,42
62.419,67
49.725,48
28.427,18
830,86
108.389,80
53.414,85
8.527,44
63,00
144.084,74
6.923,72
26.063,15
1,00
12.769,41
646.915,72

El càlcul dels 4 últims exercicis és el següent:
2018
Total Ingressos
Despeses d'estructura
Ingressos amb finalitats fundacionals
Despeses Fundacionals
Percentatge d'Ingressos aplicats
a finalitats fundacionals

2017

2016

2015

654.566,09
(-)172.973,98
481.592,11

721.693,92
(-)165.571,14
556.122,78

754.839,30
(-)167.509,71
587.329,59

722.907,12
(-)176.398,54
546.508,58

492.378,76

562.444,41

592.482,91

552.387,02

97,81%

98,88%

99,13%

98,94%
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14. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

La FUNDACIÓ compleix amb la normativa mediambiental i de millora del medi ambient,
aplicant els requeriments que li són exigits en el desenvolupament de les seves activitats.
No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental
en els que pugui incórrer la FUNDACIÓ que siguin susceptibles de provisió.

15. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Entre el 31 de desembre i la data de formulació d’aquests comptes anuals abreujats, no s’ha
produït cap fet significatiu que hagi de ser informat a la memòria, a excepció del següent:
Arran de la situació actual de crisis sanitària com a conseqüència de la propagació del
coronavirus COVID-2019, la activitat de la FUNDACIÓ ha tingut alguns canvis que no
afecten al nombre total d’accions ni al pressupost previst.
Hi ha una part de l’activitat, que atenent les mesures de seguretat oportunes, s’ha acabat
realitzant en format digital. Altres accions i activitats previstes s´han posposat per més
endavant, com són els encontres d’estiu i l’encontre Atlàntida.
També s’han iniciat noves línies de treball com és la JONC digital vinculada a la JONC
didàctica i d’altres segueixen amb normalitat com són les audicions i els encontres del segon
semestre.
Tota l’activitat es regularà amb els protocols previstos derivats de la normativa d’aplicació
de la COVID 19.
Aquest fet no ha suposat per la FUNDACIÓ un impacte econòmic en els seus estats
financers de l’exercici 2019, ni es preveu que pugui tenir un impacte significatiu en els
comptes anuals abreujats de l’exercici 2020.

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

16.1 Saldos i transaccions amb entitats vinculades
A 31 de desembre de 2019 i 2018 els saldos mantinguts amb entitats vinculades així com
el volum de transaccions realitzades, són els que es detallen tot seguit:
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2019
Saldo
Deutor

Volum
transaccions
Departament d'Educació:
- Subvencions a l’explotació (Nota 9.1)

528.000,00
528.000,00

Departament de Cultura:
- Subvencions a l’explotació (Nota 9.1)

Departament de Benestar Social i Família
- Subvencions a l’explotació (Nota 9.1)

-

Saldo
creditor

Volum
transaccions

2018
Saldo
Deutor

Saldo
creditor

-

526.059,22
526.059,22

86.059,22
86.059,22

-

40.000,00
40.000,00

8.000,00
8.000,00

-

40.000,00
40.000,00

8.000,00
8.000,00

-

40.000,00
40.000,00

8.000,00
8.000,00

-

40.000,00
40.000,00

8.000,00
8.000,00

-

16.000,00

-

102.059,22

-

TOTAL SALDOS

16.2 Remuneració dels membres del Patronat i Alta Direcció
Durant l’exercici 2019 els membres del Patronat no han estat retribuïts per l’exercici del
seus càrrecs de patrons d’acord a l’article 322-16 de la Llei 4/2008.
Els sous, triennis, dietes i remuneracions meritats en el decurs de l’exercici 2019 i 2018
pel personal d’alta direcció, entenent com a personal d’alta direcció al Gerent de la
FUNDACIÓ, han estat els que s’exposen tot seguit:

2019
Sous i
salaris
Alta Direcció

33.566,86
33.566,86

2018

Dietes i
indemnitzacions
-

Sous i
salaris
32.418,35
32.418,35

Dietes i
indemnitzacions
-

No s’han atorgat remuneracions d’un altre tipus al personal d’alta direcció, no s’han
concedit préstecs o bestretes, ni s’han assumit obligacions pel seu compte a títol de
garantia i tampoc existeixen obligacions contretes en matèria de pensions i
d’assegurances de vida.

16.3 Transaccions amb membres del Patronat
Durant l’exercici 2019 i 2018 s’han realitzat transaccions amb membres del patronat,
concretament amb el Departament d’Educació, el Departament de Cultura, el Departament
de Benestar Social i Família, tal i com es detalla en la Nota 16.1.
D’acord amb el llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques,
modificat per la Llei 7/2012 , de 15 de juny, és necessària la tramitació de la corresponent
declaració responsable davant el Protectorat per a la contractació de membres del
patronat, així com per a la prestació de serveis per part d’aquests. La Direcció de la
FUNDACIÓ té la voluntat de gestionar la obtenció de la corresponent sol·licitud.
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16.4 Canvis en la composició del Patronat
Durant l’exercici 2019, s’han produït les següents canvis en la composició del Patronat:

Altes:
Nom
Sr. Xavier Cester Vidal
Sra. Rosa Batalla Pascual
Sra. Núria Sempere Comas

Càrrec
En representació de
Vocal Departament de Cultura
Vocal Departament de Treball, Benestar Social
Vocal Escola Superior de Música de Catalunya

Baixes:
Nom
Sr. Albert Bardolet Mayolar
Sr. Manel Ros Biosca
Sr. Josep Borràs Roca

Càrrec
En representació de
Vocal Departament de Cultura
Vocal Departament de Treball, Benestar Social
Vocal Escola Superior de Música de Catalunya

17. ALTRA INFORMACiÓ

17.1 Plantilla de la FUNDACIÓ
El detall de la plantilla a 31 de desembre de 2019 i 2018, distribuïda per categories i
desglossada per sexes és el següent:

2019
Homes
Dones
Gerent
Personal d'Administració i Serveis
Professors músics
Total

0,5
2
51
53,5

2
11
13

Total
0,5
4
62
66,5

Homes
0,5
2
43
45,5

2018
Dones
2
18
20

Total
0,5
4
61
65,5

La plantilla de la FUNDACIÓ compte amb dues persones d’administració i serveis a temps
complert, i la resta és a temps parcial.

17.2 Contractes administratius
La FUNDACIÓ durant l’exercici 2019 no ha realitzat cap procés de licitació. Durant els
següents exercicis es realitzaran les gestions pertinents per a determinar aquells
processos adequats de contractació per a donar compliment a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic.
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18. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost de la FUNDACIÓ està inclòs en els Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya, tal i com es descriu en la Nota 1.
L’estat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, així com la conciliació entre el
resultat comptable i el resultat pressupostari i el càlcul del romanent de tresoreria són els
que es detallen tot seguit:
a) Liquidació del pressupost
Durant el present exercici s’ha prorrogat el pressupost de l’exercici 2017.
La liquidació del pressupost de l’exercici 2019 és la següent:
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2210001

2200001

2040001

2030001

2020001

2010001

2000002

1600001

1311110

1300001

Aplicació

(xifres en euros)

17,24%
17,24%
2,17%
10,23%
10,23%
-27,56%
-27,56%

1.172,16
1.172,16
587,10
102,26
102,26
-275,60
-275,60

117,24%
117,24%
102,17%
110,23%
110,23%
72,44%
72,44%

7.972,16
7.972,16
27.702,78
1.102,26
1.102,26
724,40
724,40

6.800,00
6.800,00
27.115,68
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

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

6.800,00

27.115,68
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS

CONCEPTE 221 Subministraments

Aigua i energia

CONCEPTE 220 Material oficina

Material ordinari no inventariable

Altres lloguers i cànons
6.800,00

-84,15%
-84,15%

-3.450,00
-3.450,00

15,85%
15,85%

650,00
650,00

4.100,00
4.100,00

0,00
0,00

4.100,00

3.815,68
4.100,00

49,74%
49,74%

1.898,02
1.898,02

149,74%
149,74%

5.713,70
5.713,70

3.815,68
3.815,68

0,00
0,00

3.815,68

-100,00%
-100,00%

-2.400,00
-2.400,00

0
0

0,00
0,00

2.400,00
2.400,00

0,00
0,00

2.400,00

10.000,00

2.400,00

33,67%
33,67%

3.366,92
3.366,92

133,67%
133,67%

13.366,92
13.366,92

10.000,00

0,00
0,00

10.000,00

CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons

CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material

Lloguer i cànons d'altre immobilitzat material

CONCEPTE 202 Lloguers i cànons eruips proc.dad. Prog i repr

Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades

CONCEPTE 201 Lloguers i cànons material transport

Lloguers i cànons de material de transport

CONCEPTE 200 Llog. Càn. Terr.béns nat. Edificis i alt. Constr

Alters lloguer i cànons de terrenys, béns natural, edificis i altes construccions

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL

10.000,00

4.125,48
109,05%

49.725,48

45.600,00

0,00

45.600,00

13,13

9,05%

4.125,48
109,05%

49.725,48

45.600,00

0,00

45.600,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS

CONCEPTE 160 Quotes socials

12.266,09

4.125,48
109,05%

49.725,48

45.600,00

0,00

45.600,00

Seguretat Social

213,13

9,05%

8.140,61

0,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL

257.420,57

4,08%
9,05%

-16.867,10

74,65%
104,08%

49.657,90
207.695,09

66.525,00
199.554,48

0,00

66.525,00
199.554,48

CONCEPTE 131 Personal laboral temporal

245.154,48

-25,35%

-16.867,10

74,65%

49.657,90

66.525,00

0,00

66.525,00

Retribucions bàsiques

0,00

18,80%
-25,35%

25.007,71

118,80%

245.154,48

18,80%

25.007,71

118,80%

158.037,19

CONCEPTE 130 Personal laboral fix

158.037,19

% Desviació

Desviacions

133.029,48

% Execució

133.029,48

Obligacions
Reconegudes

0,00

Pressupost
definitiu

0,00

Modificacions

133.029,48

Pressupost
inicial
133.029,48

Retribucions bàsiques

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI 2019
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6700001

2270017

Altres despeses diverses

478.815,52

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material

723.970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451.699,84

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES

Inversions en altre immobilitzat material

176.782,83

176.782,83

164.824,17

164.024,17

800,00

40.000,00

40.000,00

6.900,00

6.900,00

54.342,84

54.342,84

6.850,00

6.850,00

Pressupost
inicial

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per perdones fisig o jurídiques

Trebals tècnics

CONCEPTE 226 Despeses diverses

Despeses serveis bancaris

2260089

CONCEPTE 225 Tributs

Tributs

CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances

Despeses d'assegurances

CONCEPTE 223 Transports

Transports

CONCEPTE 222 Comunicacions

Comunicacions postals, telefòniques i altres

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

2260039

2250001

2240001

2230001

2220001

Aplicació

(xifres en euros)

PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI 2019

-22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22.000,00

-22.000,00

-14.229,00

-14.229,00

-5.092,00

-5.092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.679,00

-2.679,00

Modificacions

701.970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

456.815,52

429.699,84

162.553,83

162.553,83

159.732,17

158.932,17

800,00

40.000,00

40.000,00

6.900,00

6.900,00

54.342,84

54.342,84

4.171,00

4.171,00

Pressupost
definitiu

634.146,31

0,00

0,00

0,00

0,00

376.725,74

349.022,96

108.390,80

108.390,80

146.928,60

146.865,60

63,00

26.063,15

26.063,15

8.527,44

8.527,44

51.954,33

51.954,33

5.331,98

5.331,98

Obligacions
Reconegudes

284,23%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

82,47%

81,22%

66,68%

66,68%

91,98%

92,41%

7,88%

65,16%

65,16%

123,59%

123,59%

95,60%

95,60%

127,83%

127,83%

% Execució

-67.823,69

0,00

0,00

0,00

0,00

-80.089,78

-80.676,88

-54.163,03

-54.163,03

-12.803,57

-12.066,57

-737,00

-13.936,85

-13.936,85

1.627,44

1.627,44

-2.388,51

-2.388,51

1.160,98

1.160,98

Desviacions

-15,77%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

-17,53%

-18,78%

-33,32%

-33,32%

-8,02%

-7,59%

-92,13%

-34,84%

-34,84%

23,59%

23,59%

-4,40%

-4,40%

27,83%

27,83%

% Desviació
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682.970,00

723.970,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

682.970,00

682.970,00

92.970,00

40.000,00

550.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

Pressupost inicial

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

CONCEPTE 410 DE LA Generalitat per finançar despeses de funcionament

Del Departament de Cultura

Del Departament de Benestar Social i Familia

4100016

410

Del Departament d'Educació

CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS

CONCEPTE 399 Ingressos diversos

Altres ingressos diversos

Aplicació

4100009

3990009

Aplicació

(xifres en euros)

PRESSUPOST D’ INGRESSOS
EXERCICI 2019

-22.000,00

-22.000,00

-22.000,00

-22.000,00

0,00

0,00

-22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modificacions

701.970,00

660.970,00

660.970,00

660.970,00

92.970,00

40.000,00

528.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

Pressupost
definitiu

644.661,95

608.000,00

608.000,00

608.000,00

40.000,00

40.000,00

528.000,00

36.661,95

36.661,95

36.661,95

36.661,95

Ingressos
liquidats

91,84%

91,99%

91,99%

91,99%

43,02%

100,00%

100,00%

89,42%

89,42%

89,42%

89,42%

% Execució

-57.308,05

-52.970,00

-52.970,00

-52.970,00

-52.970,00

0,00

0,00

-4.338,05

-4.338,05

-4.338,05

-4.338,05

Desviacions

8,16%

-8,01%

-8,01%

-8,01%

-56,98%

0,00%

0,00%

-10,58%

-10,58%

-10,58%

-10,58%

% Desviació
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El resultat pressupostari de l’exercici és el següent:
Drets
Obligacions
Resultat
Conceptes
reconeguts
reconegudes Ajustaments pressupostari
a) Operacions corrents
644.661,95
634.146,31
10.515,64
b) Operacions de capital
1. Total operacions no financeres
644.661,95
634.146,31
10.515,64
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
644.661,95
634.146,31
10.515,64
Ajustaments
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici
II. TOTAL AJUSTOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
10.515,64

Un cop comparat el pressupost inicial i la liquidació final d’ingressos i despeses,
s’observen algunes desviacions derivades de l’execució de l’activitat que a continuació
es passen a detallar les més rellevants:
• Ingressos

➢ Capítol 4
Reducció de l’aportació inicialment prevista en el Contracte Programa entre la
Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) i el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, per un import total de 22 milers d’euros.
• Despeses

➢ Capítol 2
Reducció de 67 mil euros, fonamentalment en els conceptes de treballs tècnics
i altres despeses, corresponents a una reducció d’un 6% de les despeses fruït
de la disminució de les aportacions previstes per la Generalitat de Catalunya en
el Contracte Programa de la FUNDACIÓ.
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b) Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable
La conciliació de l’exercici 2019 és la següent:

Resultat comptable 2019

(-)12.769,41

Despeses en Pèrdues i Guanys i no en Liquidació del Pressupost
Amortitzacions (Nota 5 i 6)

12.769,41

Ingressos no en Pèrdues i Guanys i si en Liquidació del Pressupost
Excés de tranferències corrents (Nota 7.2.b)

10.515,64

Resultat pressupostari 2019

10.515,64

c) Romanent de tresoreria
El càlcul del romanent de tresoreria acumulat a 31 de desembre de 2019, amb format
Pla General Comptable, és el següent:

COMPONENTS

2019

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
+ Deutors
+ Periodificacions d'actiu

+ Creditors comercials i altres comptes a pagar

25.400,99

18.807,35

114.205,14

16.000,00

102.059,22

2.807,35

12.145,92

3. Obligacions pendents de pagament
+ Deutes a curt termini

2018
65.897,57

50.013,58

115.430,43

2.097,41

836,88

47.916,17

114.593,55

4. Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments realitzats pendent d'aplicació definitiva

-

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

-

-

34.691,34

24.175,70

I. Romanent de tresoreria total
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat (Nota 5)
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

-

-

-

7.848,90

7.848,90

26.842,44

16.326,80

En l’exercici 2015 l’excés de finançament afectat de la FUNDACIÓ, procedent dels
exercicis 2013 i anteriors, per import de 109.710,83 euros, corresponia al 80% dels
excedents d’exercicis anteriors, que segons el contracte programa podien ser utilitzats
pels programes propis de la FUNDACIÓ (veure Nota 1.5).
El 20% restant del romanent, va ser minorat de les aportacions de la Generalitat de
Catalunya durant l’exercici 2013.
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El moviment del romanent de tresoreria de l’exercici ha estat el següent:

Romanent tresoreria total 2018

24.175,70

Resultat pressupostari 2019

10.515,64

Romanent tresoreria total 2019

34.691,34

Romanent afectat
Romanent disponible aplicat a patrimoni
(Nota 8.2)

(-)7.848,90
(-)10.781,83

Romanent tresoreria no afectat

•

16.060,61

Romanent afectat:
Mitjançant Acord de govern de 15 de novembre de 2016 es va autoritzar a la
FUNDACIÓ a aplicar el romanent de tresoreria resultant de la liquidació
pressupostària de l’exercici 2015, per valor de 109.710,83 euros, per a destinarlo a la reposició dels béns d’inversió necessaris pel desenvolupament de
l’activitat, durant el període 2016-2018 (“Pla d’Inversions”). A l’exercici 2018 i
2017 es van adquirir elements d’immobilitzat per import de 17.601,65 euros i
50.392,54 euros, respectivament. En l’exercici 2019 no s’ha adquirit ningun
immobilitzat. Per tant, el romanent afectat al 2019 i 2018 és el següent:

Romanent afectat 2017
Inversions 2018
Romanent afectat 2018
Inversions 2019
Romanent afectat 2019

25.450,55
(-)17.601,65
7.848,90
7.848,90

El romanent afectat de 7.848,90 euros de l’exercici 2018 corresponia a les
inversions previstes per l’exercici 2019 per tancar el Pla d’Inversions aprovat. En
l’exercici 2019 no s’ ha realitzat cap inversió. Es preveu realitzar aquestes
inversions pendents en els propers exercicis.
•

Romanent disponible aplicat a patrimoni:
Tal i com es detalla a la Nota 8.2, amb data 21 de juny de 2019, el Patronat de
la FUNDACIÓ va aprovar l’aplicació d’una part del romanent disponible a
equilibrar el fons patrimonial de l’entitat, d’acord amb l’establert al contracte
programa de disponibilitat del 80% dels excedents sempre que es compleixi amb
el grau de compliment dels indicadors previstos anuals, veure Nota 1.5.
L’import finalment aplicat a excedents d’exercicis anteriors per equilibrar el
patrimoni de l’entitat, correspon al 80% del romanent de l’exercici 2017 i 2018,
amb un import total de 10.781,83 euros.
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•

Romanent No afectat:
A continuació es detalla el romanent de tresoreria no afectat a 31 de desembre
de 2019, d’un import de 16.060,61 euros (veure Nota 7.2), diferenciat per anys
de procedència, i el seu moviment durant l’exercici 2019:

Procedència
2015
2016
2017
2018
2019

Saldo a
31.12.2018

Romanent
80% aplicat a
generat 2019 patrimoni (Nota 8.2)

402,60
2.446,86
4.085,11
9.392,23
16.326,80

10.515,64
10.515,64

(-)3.268,09
(-)7.513,74
(-)10.781,83

Saldo a
31.12.2019
402,60
2.446,86
817,02
1.878,49
10.515,64
16.060,61

Tal i com s’ha comentat anteriorment, segons estableix el contracte programa la
FUNDACIÓ pot reinvertir el 80% del romanent generat. En aquest sentit, durant
aquest exercici la FUNDACIÓ ha procedit a aplicar la part corresponent als
exercicis 2017 i 2018. Per tant, la part que queda pendent que l’entitat pot
reinvertir és la següent:

Procedència
2019

Import
10.515,64
10.515,64

80%
8.412,51
8.412,51

Es proposa aplicar aquest romanent disponible per la FUNDACIÓ, pel
restabliment del equilibri patrimonial de l’entitat.
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19. MEMÒRIA ECONÒMICA REQUERIDA PER LA NORMATIVA FISCAL VIGENT
Aquesta memòria econòmica s’elabora en compliment dels articles 3.10è de la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius
fiscals al mecenatge, i 3.1 del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1.270/2003, de 10
d’octubre, i recull exclusivament dades corresponents a l’exercici 2019.
19.1 Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats,
assenyalant l’article de la Llei 49/2002 que empara l’exempció

RENDES EXEMPTES
Activitat
Activitat
TOTAL

RENDES NO EXEMPTES
Activitat
Activitat
TOTAL

INGRESSOS

634.146,31

634.146,31

Ingressos accessoris
Subvencions
Altres resultats

35.142,57
597.484,36
1.519,38

35.142,57
597.484,36
1.519,38

DESPESES ACTIVITATS
Despeses personal
Amortitzacions
Altres despeses explot.
Tributs
Altres despeses de gestió

646.915,72
257.420,57
12.769,41
350.661,59
26.063,15
1,00

646.915,72
257.420,57
12.769,41
350.661,59
26.063,15
1,00

(-)12.769,41

(-)12.769,41

-

-

(-)12.769,41

(-)12.769,41

TOTAL INGRESSOS
MENYS DESPESES
INVERSIONS
IMMOB. MATERIAL
EXCEDENT/DEFICIT

Tots els ingressos que ha tingut la FUNDACIÓ al 2019 són considerats rendes exemptes
d’acord a l’article 3.1 a).

19.2 Descripció del destí de les rendes a les activitats
Càlcul realitzat d’acord a l’art. 3.1 c) del Reial Decret 1270/2003. La FUNDACIÓ ha destinat
el 97,28% de les seves rendes a les finalitats fundacionals, d’acord amb el que es detalla en
la Nota 13.2.
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Els presents comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2019 de la FUNDACIÓ JOVE
ORQUESTRA NACIONAL DE CATALUNYA, han estat formulats pel patronat de la FUNDACIÓ
amb data 3 de setembre de 2020 i consten d’un total de 31 pàgines.
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