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Exercici (*) 2011

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives 

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800), 
(2801), (2803), (2805), (2900), 

(2901), (2903), (2905)

4. Altres immobilitzats intangibles

209 5. Acomptes

II. Immobilitzat material

210, 211, (2811), (2910), 
(2911)

1. Terrenys i Construccions

212, 213, 214, (2812), (2813), 
(2814), (2912), (2913), (2914)

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

215, 216, (2815), (2816), 
(2915), (2916)

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

217, 218, (2817), (2818), 
(2917),  (2918)

4. Alltre immobilitzat material

219 5.  Immobilizaciones materials en curs i Acomptes

III. Inversions immobiliàries

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190) 1. Béns immobles

231, 232, 233, (29191), 
(29192), (29193)

2. Arxius, Biblioteques i Museus

234, (29194) 3. Béns mobles

239 4. Acomptes 

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

2403, 2404, (2493), (2494), 
(2933), (2934) 

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute

VI. Inversions financeres a llarg termini

2405, 250, (2495), (259), 
(2935), (296)

1. Instruments de patrimoni

2425, 252, 253, 254, (2955), 
(298)

2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255, 258, 26 4. Altres actius financers

474 VII. Actius per impost diferit

9.856,41 10.713,08

681,38 1.481,38

681,38 1.481,38

9.175,03 9.231,70

3.756,67 2.971,70

5.418,36 6.260,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

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 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 
473

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

5303, 5304, (5393), (5394), 
(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, 
(5953), (5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334, 
(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

IV. Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549), 
(5935), (596)

1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 
(5955), (598)

2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), 
(597)

3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525, 
554, 5590, 565, 566

4. Altres actius financers

480, 567 V. Periodificacions a curt termini 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574 1. Tresoreria

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

121.640,43 187.877,11

44.254,73 105.614,48

33.842,16 100.895,90

10.412,57 4.718,58

0,00 0,00

10.000,00 0,00

10.000,00

67.385,70 82.262,63

67.385,70 82.262,63

131.496,84 198.590,19
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NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de  
desemborsar

102 II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors

120 1. Romanent

121 2. Excedents negatius 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 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer

1615, 1635, 171, 172, 173, 
175, 176, 180, 185, 189

3. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

65.964,86 71.423,51

65.964,86 71.423,51

10.217,21 10.217,21

10.217,21 10.217,21

61.206,30 26.537,94

114.525,91 114.525,91

-53.319,61 -87.987,97

-5.458,65 34.668,36

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

C) PASSIU CORRENT
499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer

5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 554, 

5525, 555, 5565, 5566, 560,
561, 569

3. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 
5123, 5124, 5133, 5134, 
5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les  
Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

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

65.531,98 127.166,68

165,70 165,70

165,70 165,70

65.366,28 58.000,98

-287,60 3.085,67

10.304,69 6.264,14

48.747,15 42.670,38

6.602,04 5.980,79

69.000,00

131.496,84 198.590,19
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NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 d) Subvencions oficials a les activitats

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici  
incorporats al resultat de l'exercici

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de  
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments

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

a) Consums i deteriorament d'existències

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

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) a10) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

180.829,41 181.719,83

14.045,61 28.251,57

167.783,80 153.468,26

-1.000,00

0,00 0,00

-43.648,01 -36.932,42

-43.648,01 -36.932,42

0,00 0,00

-83.107,61 -83.295,08

-56.785,18 -25.051,76

-55.415,81 -24.920,67

-2.870,07 -5.420,26

-1.277,07 -930,08

-24.989,02 -9.269,65

-179,35

-561,56 -828,53

-480,51 -543,57

-3.230,00 -276,25

-211,26

-21.828,23 -7.441,07

-1.432,47 -131,08

63,10 -0,01

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
(68) 9. Amortització de l'immobilitzat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

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

a) Deterioraments i  pèrdues

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

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

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

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

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

a) Deterioraments i  pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 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 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

-2.754,13 -1.771,66

0,00 0,00

-5.465,52 34.668,91

41,40 93,34

-34,53 -93,89

0,00 0,00

6,87 -0,55

-5.458,65 34.668,36

-5.458,65 34.668,36

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

ESBORRANY
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Fons

Total Pendents de 
desemborsar

Excedents
exercicis
anteriors

Excedents
pendents de 
destinar a les 

finalitats
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions per 
a compensar 

pèrdues

Subvencions,
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

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

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

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

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

I. Excedent de l'exercici

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

III. Operacions de patrimoni net

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

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

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

4. Altres aportacions

IV. Altres variacions del patrimoni net

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

II. Ajustaments per errors N-1

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N 

I. Excedent de l'exercici

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

III. Operacions de patrimoni net

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

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

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

4. Altres aportacions

IV. Altres variacions del patrimoni net

E. SALDO FINAL DE L'ANY N 

10.217,21 42.578,45 -16.040,51 36.755,15

0,00

0,00

10.217,21 0,00 42.578,45 0,00 -16.040,51 0,00 0,00 36.755,15

34.668,36 34.668,36

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.040,51 16.040,51 0,00

10.217,21 0,00 61.206,30 0,00 0,00 0,00 0,00 71.423,51

0,00

0,00

10.217,21 0,00 61.206,30 0,00 0,00 0,00 0,00 71.423,51

-5.458,65 -5.458,65

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.217,21 0,00 61.206,30 0,00 -5.458,65 0,00 0,00 65.964,86

ESBORRANY
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Activitat de la Fundació 

1. Les dades de la Fundació objecte d’aquesta memòria son: 

 
 

 NIF: G62369327 
 Raó Social: FUNDACIÓ PRIVADA RIBERMÚSICA 
 Adreça: Plaça Montcada, 14  4rt 
 Codi Postal: 08003 
 Municipi: Barcelona 
 Província: Barcelona 
 Web: www.ribermusica.org 

2. El objecte social de la Fundació i les principals activitats es defineixen amb el següent detall:  

 

3. Presentació: 

 
La Fundació Privada Ribermúsica neix el 12 de setembre de 2000, de la iniciativa d’un grup de persones amb la 
voluntat de convertir la Ribera en un centre cultural a Barcelona, amb la música  com a fil conductor i eina de 
cohesió, aprofitant el marc històric, l’activitat artísticoartesanal i l’oferta lúdica. Aquest territori esdevé camp 
d’experimentació i nucli pilot inicial per a estendre les activitats a fora d’aquest àmbit territorial 

 
A més, les finalitats de la Fundació també són: 

 
 Desenvolupar un important projecte social, que contempli la implantació de la cultura musical a la totalitat 

d’escoles del Districte de Ciutat Vella, així com el treball amb els joves afectats per la marginalitat, la 
drogoaddicció i la delinqüència; i també amb la gent gran. 

 

Epígraf Activitat 
E-999 Altres serveis ncop. 
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 Potenciar tots els estils musicals de qualitat i fomentar les relacions de les arts plàstiques, escèniques i 
literàries amb la música, així com la integració del fet sonor amb el marc arquitectònic i geogràfic. 
 

 Contribuir a la promoció dels joves intèrprets i el desenvolupament de les noves tendències musicals.  
 

 Impulsar i sistematitzar la presència de la música als hospitals, asils i centres penitenciaris, com a 
contribució a l’acostament de la cultura musical a les persones que per causes diverses, es veuen obligades 
a romandre apartades de la societat. 
 

 Promoure qualsevol altra activitat destinada a la millora de les finalitats anteriorment esmentades.   
  

4. Activitats realitzades durant l’exercici: 

 
La Fundació Privada Ribermúsica ha desenvolupat  durant el 2011  diferents projectes, tots ells relacionats amb 
la promoció de la cultura musical al barri de la Ribera. 

 
Dins d’aquests projectes desenvolupats a l’exercici 2011 es distingeixen dos tipus: 

 
1. AREA CULTURAL 
 

L'Àrea Cultural de Ribermúsica contempla el disseny, planificació i realització d’activitats, fonamentalment 
interdisciplinàries, en el dia a dia, prenent el barri de la Ribera del Districte de Ciutat Vella de Barcelona com a 
nucli inicial, per a implantar-se posteriorment en altres àmbits territorials.  
El Festival de Tardor és el “projecte Ribermúsica” per excel·lència, el compendi i posada en comú de les 
activitats de les àrees cultural i social: “Cinc dies que condensen tot un any”. L’organització d’un esdeveniment 
d’aquesta complexitat, que té en la creació de noves propostes el seu tret més característic, ocupa bona part de 
l’any.  
També es contempla la col·laboració amb projectes privats i encàrrecs que responguin a les línies 

programàtiques de Ribermúsica. 
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Les activitats han estat les següents : 
 

• Representacions de la Travessia en l’Antic Teatre 

• Participació en el Concert Final de Guanyadors del Concurs de Piano Maria Canals, celebrat a la 
Sala Eduard Toldrà del Conservatori Municipal de Música de Barcelona 

• Representacions de la Travessia al Festival Barri Brossa 

• Festes de Maig del Poble Nou  

• Festa del Barri del raval de Barcelona 

• Participació en l’homenatge a Teresa Losada en l’acte institucional del Dia del Migrant al Palau 
Centelles 

 
 

2. AREA SOCIAL 
 

L’Àrea Social de Ribermúsica arriba ja a prop de 150 famílies i té el seu principi fonamental en la concepció del 
fet musical com a motor social, element de cohesió i factor d’inclusió. La implantació de l’educació musical a les 
escoles del Districte de Ciutat Vella de Barcelona; la interrelació cultural a través de l’educació del ritme, la veu i 
el moviment; el treball amb joves en situació de risc d’exclusió social és l’apartat que configura actualment el 
programa social de Ribermúsica.  

 
La dilatada experiència en l’Àrea Cultural facilita la seva aplicació a l’Àrea Social i la millora de tots els seus 
eixos. Per l’àmbit territorial on desenvolupa la seva activitat, amb un important teixit immigratori, la interrelació 
cultural és un dels màxims referents. Aquest concepte permet una doble lectura: interrelació entre cultures 
humanes i interrelació entre cultures artístiques/humanístiques. Tots els projectes neixen de les necessitats 
pròpies del territori (Casc Antic) i s'inscriuen sota el marc del que es coneix mundialment com a Community 

Music. Entre els projectes futurs hi figuren les activitats a centres penitenciaris, les teràpies musicals i la 
investigació en el camp de la música i la maternitat i  activitats amb persones amb discapacitats. 

 

Entenem com a primordial identificar-se amb els models que funcionen arreu del món -a ben segur, el més 
paradigmàtic és el Sistema d'Orquestres Juvenils de Venezuela- però també és important crear noves 
metodologies a partir de les fonts obertes temps enrere per prohoms catalans (Clavé, Pau Casals, Oriol 
Martorell...), de la pròpia experiència cultural i pedagògica de la fundació, així com de la realitat del context. 
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El Casc Antic, des de 2006 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (districte de Ciutat Vella de Barcelona), és un 
barri dual on el riquíssim entorn històrico-patrimonial -al que cal sumar-li el suggestiu circuït lúdic i gastronòmic, 
així com un notable sector artístic, comercial i artesanal- contrasta amb la seva configuració demogràfica: un baix 
índex general de capacitat econòmica familiar (30% per sota de la mitjana de la ciutat) i un alt percentatge 
d’habitants estrangers (més del 45%). 

 
Els objectius generals del projecte són:  
 
- Superar les barreres musicals que no permeten l’accés a la música 
- Crear nous espais i xarxa amb les institucions del barri 
- Adquirir coneixements i experiències musicals satisfactòries 
- Potenciar el desenvolupament global de la persona a través de la música 
 
I els seus principis rectors són:  
 
- Democràcia Cultural per a la Transformació Social 
- Formació/Pràctica/Creació/Producció/Difusió 
- Interculturalitat, Interdisciplinarietat i Intergeneracionalitat 
 

Els projectes de caràcter més social (Tantarantan!, Ve-ri-no-tek, Riborquestra i Basquet Beat) es plantegen des 
de la codirecció d’un músic professional que facilita els continguts musicals així com un educador 
social/musicoterapeuta que focalitza l’atenció en el sistema de relacions, el seguiment i la coordinació dels 
tallers.  

 
 

Els projectes socioeducatius han estat: 
 

A. Tallers d’infants: Talles de sensibilització musical, llenguatge musical e iniciació instrumental 
impartits a diferents CEIP del Districte de Ciutat Vella a traves de l’AMPA de les escoles. 

B. BASQUETBEAT 
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C. TANTARANTAN!: Tallers de percussió per a  infants de caràcter gratuït. 
D. VE-RI-NO-TEK: Tallers de músiques urbanes per a joves. 
E. RIBORQUESTRA: Orquestra de corda per a infants. 

 
S’han realitzat significatives activitats com ara: 
La participació a la Jornada “d’Art i transformació social “d’Artibarri, així com a la Setmana Cultural 
de la facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés d ela Universtat Ramon Llull; la 
presentació del Club Social Nikosià; el Festival Joves en Acció; la trobada Ribermúsica en 
col.laboració amb Educació Sense Fronteres. 
Finalment, mereix especial atenció el Reportatge de Open Society Foundations sobre Basquet Beat 
 
 
 

 

5. Ajuts atorgats: 

 
En aquest exercici la Fundació no ha signat convenis de col·laboració ni ha atorgat ajuts de cap tipus.  

 

6. Usuaris o beneficiaris de les activitats: 

 
D’acord amb la finalitat de la fundació, poden ser beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones 
lligades directa o indirectament als objectius de la mateixa, d’acord amb les directrius i criteris que 
estableixi en cada moment el Patronat. 
 
L’últim beneficiari de totes les seves actuacions és el públic en general, beneficiat per la difusió de la 
cultura musical. 
 
No obstant, en els casos en que la fundació ha dispensat alguna prestació de forma mes concreta, 
l’elecció d’aquests beneficiaris s’ha realitzat pel patronat amb criteris d’imparcialitat i sempre tenint en 
compte les finalitats de la fundació. 
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És una finalitat implícita de la Fundació establir les condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes a cada projecte o acció realitzada. Així, les mesures adoptades han estat: 
 

• En la primera fase dels  processos de selecció de professionals  relacionats amb les activitats 
desenvolupades es té en compte assolir cotes paritàries. 

 

• Vetllem perquè la proporcionalitat de les persones usuaries i beneficiaries de les activitats sigui 
equivalent. 

 

• Hem dissenyat un programa específic per dones en situació de vulnerabilitat orientat a treballar 
la veu com a instrument canalitzador de relacions personals.  

 
 

Les dades de participació al 2011 han estat; 

 

El Projecte socioeducatiu compta amb 115 beneficiaris directes i regulars.  Nois i noies, adolescents i  
joves  de 4 a 23 anys  i les seves respectives famílies 200 persones. Val a dir que durant l’any també si 
afegeixen més d’un centenar d’infants i joves que participen puntualment als projectes o tallers oberts 
que periòdicament organitzem. El 50% són alumnes catalans i espanyols. En segon lloc participen 
persones procedents d’Amèrica Llatina i també de la UE. Finalment destaquen participants de l’Àfrica negra 
així com marroquins i filipins.   

 
Vinculats al projecte socioeducatiu hi ha també 12 professors i 9 entitats que cedeixen espais per 
desenvolupar les activitats. Més enllà cal el projecte es relaciona -amb més o menys proximitat- amb una 
50a d’entitats del districte  (podríem generar un impacte indirecte en 10.000 persones associades a 
aquestes entitats). 
 
Tres activitats complementaries han tingut lloc durant l’any 2011. La primera trobada Ribermúsica al  
Convent de  Sant Agustí  a la qual van assistir més de 200 persones; el Festival de fi de curs que va 
comptar amb una participació de més de 200 persones; i el concert cultures en ritme en el marc del 
festival on van actuar un centenar de nens davant de 500 persones de públic.  
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Finalment, el projecte s’ha presentat enguany a vàries universitats i congressos de Catalunya davant de 
més de 1000 alumnes.  
 
Gran Festival de Tardor 
 
Acte central: 500 persones 
Cultures en ritme: 500 persones 
Música Art i Comerç : 65 establiments del bari de la Ribera, varies entitats i 500 músics/artistes 
(Conservatoris, Escoles públiques i privades de dansa i de música de Catalunya, entitats que treballen amb 
l’art i la comunitat...). El públic va superar els 4000 assistents.   
 
Entitats del districte que van participar :  
 
Casal del Barri Pou de la Figuera  
Casal de Joves del Palau Alòs 
Espai Mescladís 
Convent de Sant Agustí 
Radio Nikosia 
Casal dels Infants 
Transformas 
Burkina Faso També 
Metacultura 
Art Mirall  
Centre cultural Euskal Etxea 
Forn de teatre Pa’tothom  
La Seca –Espai Brossa   
Escola de Músics i JPC 
Taller de músics 
Col·lectiu d’establiments d’Allada Vermell 
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Exposició Fotogràfica Ribermúsica al Pou de la Figuera del 19 d’octubre fins el 14 de novembre que va 
ser visitada per més de 500 persones.  
 
 

  

Bases de presentació dels Comptes Anuals 

7. Imatge fidel: 

Els comptes anuals es preparen a partir dels registres comptables de la Fundació  i es presenten d'acord amb la 
normativa vigent. L'objecte es mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 
Fundació, sense deixar d'aplicar cap disposició legal en matèria comptable.  

La Fundació ha optat pels criteris específics de les entitats de dimensió reduïda continguts en el Decret 259/2008 
de 23 de desembre. 

No existeixen raons excepcionals per les que la Fundació hagi incomplert cap disposició legal en matèria 
comptable per mostrar l’ imatge fidel. 

No es necessari incloure informacions complementàries a la memòria, ja que l’aplicació de les disposicions 
legals, es suficient per mostrar la imatge fidel.  

 

8. Principis comptables no obligatoris aplicats: 

Durant l’exercici nomes s’han aplicat els principis comptables obligatoris segons el Codi de Comerç i el Pla 
General de Comptabilitat, es a dir, Empresa en funcionament, Meritament, Uniformitat, Prudència, No 
compensació i Importància relativa. Tots els principis comptables obligatoris tenen un efecte significatiu i s’han 
aplicat a l’elaboració dels comptes anuals. 
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9. Comparació de la informació: 

 

a. No s’ha realitzat cap modificació de l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys ni de l’estat de 
canvis en el patrimoni net respecte de l’exercici anterior. 

b. No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals d’aquest exercici amb els de l’exercici 
precedent. 

c. L’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar la comparació s’ha dut a terme segons el Pla 
General de Comptabilitat establert al 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. 

 

10. Agrupació de partides 

No hi ha partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats ni a l’estat de canvis en el 
patrimoni net. 

 

11. Elements recollits en diverses partides 

Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del balanç. 

12. Canvis en criteris comptables 

A l'exercici no s'han efectuat ajustaments per canvis en criteris comptables. 

13.  Correcció d’ errors 

 
A l'elaboració dels comptes anuals adjunts no s'ha detectat cap error significatiu que hagi suposat l’ajustament 
dels imports inclosos en els comptes anuals de l'exercici anterior.  

Aplicació de resultats 

14. Proposta d’ aplicació de resultats del exercici, d’acord amb el següent esquema: 
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A l’exercici 2011 la Fundació ha obtingut un excedent negatiu de 5.458,65 euros. 
 
Aquest resultat negatiu prové de la suma dels resultats de les diverses activitats i projectes, tant de l’àrea cultural 
com de l’àrea social, que desenvolupa la Fundació. 
 
A l’exercici 2010 la Fundació va obtenir un resultat positiu de 34.668,36 euros, que el Patronat va acordar 
destinar a compensar excedents negatius d’exercicis anteriors. 

Normes de registre i valoració. 

 
Els criteris comptables aplicats en relació a les diferents partides, són els següents: 
 

15. Immobilitzat intangible: 

 
 

Els elements patrimonials que conté l 'epígraf són de caràcter intangible i compleixen amb la definició d'actiu i els 
criteris de registre i reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la comptabilitat. Aquests béns 
es valoren pel seu cost d'adquisició o cost de producció. En els casos en què es necessiti un període superior a 
un any per a la posada en condicions de funcionament s'inclouen en el cost inicial les despeses financeres 
meritades amb anterioritat. Els elements amb vida útil definida s'amortitzen en funció de la vida útil del bé, a més 
es registren les possibles pèrdues per deteriorament en funció del test corresponent per deteriorament. Els actius 
intangibles amb vida útil indefinida, com el fons de comerç, no s'amortitzen, però es sotmeten com a mínim un 
cop l'any, al test de deteriorament per determinar si hi ha una pèrdua de valor. 
 
Els únics elements d'immobilitzat intangible de l’entitat són aplicacions informàtiques valorades en 3.200 euros. 
 
 

16. Immobilitzat material 
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Els béns compresos en l'immobilitzat material compleixen amb la definició d'actiu i els criteris de registre i 
reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la comptabilitat. Aquests béns es valoren pel seu 
cost d'adquisició o cost de producció. 

Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material, només s'han inclòs en el preu 
d'adquisició o cost de producció els que no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública.  
També s'han inclòs com a part del valor dels immobilitzats materials, l'estimació inicial del valor actual de les 
obligacions assumides derivades del desmantellament  i altres associades, com ara els costos de rehabilitació, 
sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al registre de provisions. 

En aquells immobilitzats materials que han necessitat un període superior a un any per estar en condicions d'ús, 
s'han inclòs en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres que s'han meritat abans de la 
posada en condicions de funcionament i que han estat girats pel proveïdor o corresponen a algun tipus de 
finançament aliè atribuïble a l'adquisició, fabricació o construcció de l'actiu. 

Les amortitzacions s'han establert d’acord amb el mètode lineal constant.  

S’entén que es produeix  una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el 
seu valor comptable ha superat al seu import recuperable. La correcció valorativa per deteriorament, així com la 
seva reversió s'ha reconegut com una despesa o ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La 
reversió del deteriorament ha tingut com a límit el valor comptable de l'immobilitzat que estaria reconegut en la 
data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament del valor. 

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material han estat incorporats a l'actiu 
com major valor del bé en la mesura que han suposat un augment de la capacitat, productivitat o allargament de 
la seva vida útil, donant-se de baixa el valor comptable dels elements que s'han substituït. 

 

17. Inversions immobiliàries. 

No hi ha inversions immobiliàries 

18. Permutes 

No hi ha permutes. 

19. Actius financers i passius financers 
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S'han considerat com financers, aquells actius consistents en diners en efectiu, instruments de patrimoni d'altres 
empreses o drets contractuals a rebre efectiu o un altre actiu financer. També s'han inclòs els drets contractuals 
a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.   

 

 Els actius financers, a efectes de la seva valoració, s'han classificat en les següents categories:  
 

o Actius financers a cost amortitzat: aquesta categoria d'actius financers inclou d'una banda, crèdits 
per operacions comercials, originats en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions 
de tràfic de l'entitat, i d'altra banda, altres actius financers que , no sent instruments de patrimoni ni 
derivats, no tenen origen comercial i els seus cobraments són de quantia determinada o 
determinable. Els actius financers inclosos en aquesta categoria s'han valorat inicialment pel cost, 
que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció.  
  

o Actius financers mantinguts per negociar: L’entitat, ha inclòs en aquest apartat, als actius financers 
que s'han originat o s'han adquirit amb el propòsit de vendre'ls a curt termini, o als actius financers 
que formin part d'una cartera d'instruments financers amb la finalitat d'obtenir guanys a curt termini. 
També s'han inclòs els instruments financers derivats sense contracte de garantia financera i sense 
designació com a instrument de cobertura. Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació lliurada. 

 
o Actius financers a cost: En aquesta categoria, s'han inclòs les inversions al patrimoni d'empreses 

del grup, multigrup i associades, així com altres instruments de patrimoni no inclosos en la 
categoria de "Actius financers mantinguts per negociar". Aquests actius financers s'han valorat 
inicialment al cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció que li siguin directament atribuïbles.  

 

S'han classificat com financers, aquells passius que han suposat per a l'entitat una obligació contractual, directa 
o indirecta, de lliurar efectiu o un altre actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en 
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condicions potencialment desfavorables, o que atorgui al tenidor el dret a exigir a l'emissor el seu rescat en una 
data i per un import determinat.  

 
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s'han classificat en les següents categories:  

 

o Passius financers a cost amortitzat: S'han inclòs com a tals, els dèbits per operacions comercials, 
que s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat, i els dèbits per 
operacions no comercials, que no sent instruments derivats, no tenen origen comercial. Aquests 
passius financers s'han valorat inicialment pel seu cost, que equival al valor raonable de la 
contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els són directament atribuïbles.  

o Passius financers mantinguts per negociar: L'entitat ha inclòs en aquest apartat als instruments 
financers derivats, sempre que no siguin contractes de garantia financera, ni hagin estat designats 
com a instruments de cobertura. Aquests passius financers s'han valorat inicialment pel seu cost, 
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els 
són directament atribuïbles. 

Els criteris aplicats per determinar l'existència d'un deteriorament, han estat diferents en funció de la categoria de 
cada actiu financer: 

Actius financers a cost amortitzat: Al menys al tancament de l'exercici, s'ha comprovat l'existència d'alguna 
evidència objectiva, que el valor d'un actiu financer o d'un grup d'actius financers amb similars característiques 
de risc, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més esdeveniments que hagin ocorregut després del seu 
reconeixement inicial i que hagin ocasionat un reducció en els fluxos d'efectiu estimats futurs. La pèrdua per 
deteriorament del valor d'aquests actius financers ha estat la diferència entre el valor segons els llibres i el valor 
actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima van a generar. Si és el cas, s'ha substituït el valor actual dels 
fluxos d'efectiu pel valor de cotització de l'actiu, sempre que aquest hagi estat prou fiable. Les correccions 
valoratives per deteriorament, així com la seva reversió, s'han reconegut com una despesa o un ingrés, en el 
compte de pèrdues i guanys. 

Actius financers mantinguts per negociar: Posteriorment a la seva valoració inicial, aquest tipus d'actius, s'han 
valorat pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què es pogués incórrer en la seva 
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alienació. Els canvis que s'han pogut produir en el valor raonable, s'han imputat en el compte de pèrdues i 
guanys de l'exercici. 

Actius financers a cost: Al menys al tancament de l'exercici, s'ha comprovat l'existència d'alguna evidència 
objectiva, que el valor en llibres d'alguna inversió no hagi estat recuperable. L'import de la correcció valorativa ha 
estat la diferència entre el valor en llibres i l'import recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament i la 
seva reversió, s'han registrat com una despesa o ingrés en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici. 

L'entitat dona de baixa els actius financers, o part d'aquests, quan han finalitzat o s'hagin cedit els drets 
contractuals, sempre que el cedent s'hagi desprès dels riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu. En les 
operacions de cessió en què no ha procedit donar de baixa l'actiu financer, s'ha registrat addicionalment un 
passiu financer derivat dels imports rebuts. 

Pel que fa als passius financers, l'entitat els dona de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També ha donat de 
baixa dels passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui amb la intenció de recol · locar en el futur. 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer, i la contraprestació pagada, inclosos els costos de 
transacció atribuïbles, s'ha reconegut en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què ha tingut lloc. 

Almenys al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries, sempre que hagi 
existit l'evidència objectiva que el valor segons els llibres d'una inversió no serà recuperable. L'import de la 
correcció valorativa, serà la diferència entre el seu valor en els llibres i l'import recuperable. Les correccions 
valoratives per deteriorament i, si escau, la seva reversió, s'han registrat com una despesa o un ingrés, 
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit, el valor segons 
els llibres de la inversió que estaria reconeguda en la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament 
del valor. 

 

Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han reconegut 
com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Els interessos es reconeixen utilitzant el mètode del tipus 
d'interès efectiu. 

20. Arrendaments  

La Fundació no ha efectuat operacions d’arrendament  llevat de les operacions d’arrendament puntual 
efectuades per lloguer d’espais, teatres i material per a la celebració d’esdeveniments com concerts i actuacions. 

21. Béns del patrimoni cultural 
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La Fundació no té béns del patrimoni cultural. 

 

22. Existències 

La Fundació no disposa d’existències. 

23. Transaccions en moneda estrangera 

La valoració inicial de les transaccions en moneda estrangera, s’efectua mitjançant l'aplicació a l'import en 
moneda estrangera, del tipus de canvi utilitzat en les transaccions amb lliurament immediat, entre ambdues 
monedes, en la data de la transacció. 

 Al tancament de l'exercici, les partides monetàries s'han valorat aplicant el tipus de canvi de tancament. Les 
diferències de canvi, tant positives com negatives, que s'han originat, s'han reconegut en el compte de pèrdues i 
guanys de l'exercici en què han sorgit. 

24. Impostos sobre beneficis 

L’Impost sobre beneficis meritat és la suma de l'impost corrent més l'impost diferit. 

L'Impost corrent és el resultat d'aplicar el tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després 
d'aplicar les deduccions que fiscalment corresponguin, excloses les retencions i pagaments a compte.  
La despesa o ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement o la cancel·lació dels actius i passius 
per impostos diferits. 

L’existència d'actius i passius per impost diferit, correspon a l'efecte impositiu de les diferències temporàries, així 
com de les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscalment no 
aplicades.  

Les diferències temporàries són les que corresponen als diferents imports en els llibres comptables dels actius i 
passius, i el seu valor fiscal. A aquestes diferències se'ls aplica el tipus de gravamen a què s'espera recuperar o 
liquidar els actius o passius que les han originat. 

Els passius per impostos diferits es reconeixen per a totes les diferències temporàries imposables, excepte 
aquelles derivades del reconeixement inicial de fons de comerç i d'altres actius i passius en una operació que no 
afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable i no és una combinació de negocis, així com les associades 
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a inversions en empreses dependents, associades i negocis conjunts en què l’entitat pot controlar el moment de 
la reversió i és probable que no reverteixi en un futur previsible. 

Els actius per impostos diferits, només es reconeixen en el cas que es consideri probable que l’entitat  hagi de 
tenir en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 

Els actius i passius per impostos diferits originats per operacions amb càrrec i abonament directament al 
patrimoni net, es comptabilitzat amb contrapartida també en el patrimoni net. 

Al tancament de l'exercici es revisen els impostos diferits registrats tant si són d'actiu com de passiu, a fi de 
comprovar que es mantenen vigents en les condicions existents en el moment que van sorgir, efectuant les 
oportunes correccions als mateixos d'acord amb els resultats de les anàlisis realitzades. També en cada 
tancament, s'avaluen els actius per impostos diferits no registrats en balanç i aquests són objecte de 
reconeixement en la mesura que passi a ser probable la seva recuperació mitjançant bases imposables positives 
en el futur. 

 
 

25. Ingressos i despeses 

 
Els ingressos s'han reconegut com a conseqüència d'un increment dels recursos de l'entitat, i sempre que la 
quantia hagi pogut determinar amb fiabilitat. Les despeses, s'han reconegut com a conseqüència d'una 
disminució dels recursos de l'entitat, i sempre que la quantia també s'hagi pogut valorar o estimar amb fiabilitat. 
Tant ingressos com a despeses es registren en funció de la meritació dels mateixos, és a dir, quan es produeixi 
el corrent real de béns i serveis, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari de 
cobraments i pagaments. 
 
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s'ha transferit al comprador els 
riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé, no mantenint la gestió ni retenint el control sobre el 
mateix. 

 

26. Provisions i contingències 
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L'entitat ha reconegut com provisions els passius que, complint la definició i els criteris de registre comptable que 
conté el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat indeterminats respecte al seu import o la data en què 
es cancel·la. Les provisions han vingut determinades per una disposició legal, contractual o per una obligació 
implícita o tàcita. 

Les provisions s'han valorat en la data de tancament de l'exercici pel valor actual de la millor estimació possible 
de l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, registrant els ajustos que han sorgit per 
l'actualització de la provisió com una despesa financera conforme s'han anat meritant. En els casos de provisions 
amb venciment igual o inferior a l'any no s'ha efectuat cap tipus de descompte.  

 

27. Subvencions, donacions i llegats. 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables, s'han comptabilitzat inicialment, com a ingressos 
directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre 
una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o 
llegat, és a dir, atenent a la seva finalitat. 

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari, s'han valorat pel valor raonable de l'import concedit, i 
les de caràcter no monetari, pel valor raonable del bé rebut. 

A efectes d'imputació en el compte de pèrdues i guanys, s'han distingit els següents tipus de subvencions, 
donacions i llegats: quan s'han concedit per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits 
d'explotació, s'han imputat com a ingressos de l'exercici en el que s'han concedit, llevat que es refereixin a 
exercicis futurs. Quan s'han concedit per finançar despeses específiques, s'han imputat com a ingressos en el 
mateix exercici en què s'han meritat les despeses. Quan s'han concedit per adquirir actius o cancel·lar passius, 
s'han imputat com a ingressos de l'exercici en la mesura que s'ha produït l'alienació o en proporció a la dotació a 
l'amortització efectuada. Finalment, quan s'han rebut imports monetaris sense assignació a una finalitat 
específica, s'han imputat com a ingressos de l'exercici en què s'han reconegut. 

28. Negocis conjunts  
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L’entitat no ha realitzat negocis conjunts. 

 

29. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

 
No hi ha transaccions entre parts vinculades. 
 
 
 
 

Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries 

30. Estat de moviments del immobilitzat  material, intangible e inversions immobiliàries. 

 
 

Els moviments durant l'exercici de cada un d'aquests epígrafs i de les seves corresponents amortitzacions 
acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades, es resumeixen en la següent taula: 
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Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les 
inversions immobiliàries de l’exercici 2011 

Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries 

1 2 3 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ACTUAL              9
200 3.200,00 11.518,05 0,00 

(+) Entrades 9
201 0,00 1.897,46 0,00 

(-) Sortides 9
202 0,00 0,00 0,00 

A) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ACTUAL              9
203 3.200,00 13.415,51 0,00 

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EXERCICI ACTUAL  

9
204 1.718,62 2.286,35 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 9
205 800,00 1.954,13 0,00 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 9
206 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9
207 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL 
EXERCICI ACTUAL  

9
208 2.518,62 4.240,48 0,00 

E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO INICIAL EXERCICI ACTUAL 

9
209 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament 
reconegudes en el període 

9
210 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 9
211 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9
212 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO FINAL EXERCICI ACTUAL 

9
213 0,00 0,00 0,00 
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Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les 
inversions immobiliàries de l’exercici 2010 

Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries 

19 29 39 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR             9
200 3.200,00 8.416,33 0,00 

(+) Entrades 9
201 0,00 3.101,72 0,00 

(-) Sortides 9
202 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR 9
203 3.200,00 11.518,05 0,00 

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EXERCICI ANTERIOR 

9
204 918,62 1.314,69 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 9
205 1.600,00 1.813,30 0,00 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 9
206 -800,00 -841,64 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9
207 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL 
EXERCICI ANTERIOR 

9
208 1.718,62 2.286,35 0,00 

E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO INICIAL EXERCICI ANTERIOR 

9
209 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes 
en el període 

9
210 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 9
211 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9
212 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO FINAL EXERCICI ANTERIOR 

9
213 0,00 0,00 0,00 

 

 

La Fundació no té immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida. 

 

31. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no corrents. 

 
La Fundació no té arrendaments financers ni operacions similars a excepció dels ja comentats a la pàgina 

14. 
 

Inversions immobiliàries 

 
No existeixen inversions immobiliàries. 
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Béns del patrimoni cultural 

 
No existeixen bens del patrimoni cultural. 

Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

 
La Fundació no té arrendaments operatius. 

Actius financers 

32. Moviments de cadascuna de les categories d’actius financers. 

 
Els moviments durant l'exercici de cadascuna de les categories d'actius financers, segons les normes de registre 
i valoració descrites en l'apartat 4.5 d'aquesta memòria (amb l'excepció de les inversions en empreses del grup, 
multigrup i associades), es resumeixen en la següent taula: 

 

1. Actius financers a llarg termini: 

  No existeixen actius financers a llarg termini. 
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2. Actius financers a curt termini: 

 

CLASSES 
Exercici 2011 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 
Crèdits, 

derivats i altres TOTAL 

1 2 3 4 

CA
TE

GO
RI

ES
 Actius financers mantinguts per 

negociar 
9

316  0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzat 
9

317  0,00 10.000,00 111.640,43 121.640,43 

Actius financers a cost 
9

318  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
9

315  0,00 10.000,00 111.640,43 121.640,43 

 
 
 

 

CLASSES 

Exercici 2010 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 
Crèdits, 

derivats i altres TOTAL 

19 29 39 49 

CA
TE

GO
RI

ES
 Actius financers mantinguts per  

negociar 
9

316 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzat 9
317 0,00 0,00 187.877,11 187.877,11 

Actius financers a cost 9
318 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9
315 0,00 0,00 187.877,11 187.877,11 

 
 
  El detall dels actius financers a curt termini correspon a : 
 
               2011        2010                 

o Deutors comercials i altres comptes a cobrar: 44.254,73 euros.  105.614,48 euros. 
o Inversions financeres a curt termini   10.000,00 euros. 
o Efectiu i altres actius líquids equivalents:   67.385,70 euros.     82.262,63 euros. 
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33. Comptes correctores per deteriorament i aplicació del valor raonable per a cada classe d'actius financers: 

No hi ha correccions per deteriorament de valor originades pel risc de crèdit. 

 

34. Actius financers valorats a valor raonable 

No ni ha actius financers valorats a valor raonable ni instruments financers derivats, diferents dels que es 
detallen en les taules de l'apartat anterior. 

35. Entitats del grup, multigrup i associades 

La Fundació no ha realitzat operacions amb entitats del grup, multigrup i associades. 

Passius financers 

36. Moviments de cadascuna de les categories de passius financers. 

 

Els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories de passius financers, segons les normes de 
registre i valoració descrites a l’apartat 4.5 d’aquesta memòria, son: 

 

1. Passius financers a llarg termini: 

No hi ha passius financers a llarg termini. 

 

2. Passius financers a curt termini: 

 
 
 



MEMÒRIA SIMPLIFICADA                                  
 
 
 
FUNDACIO PRIVADA RIBERMUSICA Exercici: 2011 
C.I.F.      : G62369327 
 

Data: 31-05-2010 Pàgina 24 
 
 
 

 

CLASSES 

Exercici 2011 

Deutes amb 
entitats de crèdit 

Obligacions 
i altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

1 2 3 4 

CA
TE

GO
RI

ES
 

Passius financers a cost amortitzat 9
414 0,00 0,00 65.531,98 65.531,98 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

9
415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9
413 0,00 0,00 65.531,98 65.531,98 

 
 
 
 

 

CLASSES 

Exercici 2010 

Deutes amb 
entitats de crèdit 

Obligacions 
i altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

19 29 39 49 

CA
TE

GO
RI

ES
 

Passius financers a cost amortitzat 9
414 0,00 0,00 58.166,68 58.166,68 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

9
415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9
413 0,00 0,00 58.166,68 58.166,68 

 
    

El detall dels passius financers a curt termini correspon a: 
 

      2011    2010 
Proveïdors -287,60 3.085,67 
Altres creditors 59.051,84 48.934,52 
H.P creditora retencions 4.681,69 4.587,94 
Organismes Seguretat Social 1.920,35 1.392,85 
Altres 165,70 165,70 
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37. L'import dels deutes amb venciment a cadascun dels cinc anys següents, i de la resta fins al seu 
venciment es detallen en la següent taula: 

 
1. Venciment dels deutes al tancament de l’exercici actual: 

 
  Venciment en anys 
  Un Dos Tres Quatr

e Cinc Més 
de 5 TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 
Deutes amb entitats de 

crèdit 
9

420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Creditors per 

arrendament financer 
9

421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres deutes 9
422 165,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,70 

Deutes amb emp. grup i 
associades 

9
423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials no 
corrents 

9
424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials i 
altres comptes a pagar: 

9
425 65.366,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.366,28 

     Proveïdors 9
426 -287,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -287,60 

     Altres creditors 9
427 65.653,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.653,88 

Deutes amb 
característiques especials 

9
428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9
429 65.531,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.531,98 

 

 

Del total dels deutes reflectits als balanços no hi ha cap amb garantia real. 

 

38. Relació préstecs pagats fora de termini 

 
Durant l'exercici no s'ha produït cap impagament de préstecs, ni cap altre incompliment contractual per part de la 
Fundació. 

Fons propis 
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El moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta agrupació, amb indicació de l’origen 
dels augments i les causes de les disminucions i indicació dels saldos inicials i finals es detalla a la següent 
taula: 
 

 
 
 

Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 
Dotació Fundacional 10.217,21 0,00 0,00 10.217,21 
Excedents exercicis anteriors 114.525,91 0,00 0,00 114.525,91 
Resultats negatius exercicis anteriors -87.987,97 34.668,36 0,00 -53.319,61 
Resultat de l'exercici 0,00 -5.458,65 0,00 -5.458,65 
      Total 65.964,86 

 
 

 
 

Subvencions, Donacions i llegats 

39. En la següent taula, es detallen els moviments relacionats amb el import i característiques de les 
subvencions, donacions i llegats rebuts que apareixen en el balanç, així com els imputats en el compte de 
pèrdues i guanys: 

 
 

Subvencions, donacions y llegats rebuts, atorgats per 
tercers diferents als socis 

Exercici  
2011 

Exercici 
2010 

- Que constin al balanç 96000 0,00 0,00 

- Imputats al compte de pèrdues i guanys  96001 166.783,80 153.468,26 
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40. S'indica en el següent detall, l'entitat pública que les concedeix i es detalla l'Administració local, 

autonòmica, estatal o internacional atorgant. Així mateix també es mostra l'origen de les donacions i llegats 
rebuts.  

 
 
 
 

   ENTITAT ATORGANT DATA IMPORT ACTIVITAT/ PROJECTE FINANCIAT 

SUBVENCIONS 

GENCAT: Dp. Economia i 
Coneixement 30/11/2011 1.500,00 Programa educatiu i social 

Consell Nacional de la Cultura i les 
Arts 30/05/2011 32.700,00 

 
60,70% Projecte educatiu i social 

30,88 % Festival de Tardor (Ribermúsica) 
8,42 % Comú / general (Comunicació) 

 
Ajuntament de Barcelona 23/05/2011 1.000,00 Festival  de Tardor – Renuncia posterior 

Ajuntament de Barcelona 30/11/2011 -1.000,00 Renuncia posterior (Veure Nota 1) 
Diputac.de Barcelona: Area de 

Presidència 01/12/2011 2.000,00 Festival de Tardor (Ribermúsica) 

GENCAT: S.O.C. 16/11/2011 18.283,80 

 
56,94 % Comú / 43,06 % Programa  

educatiu i social 
( Ve-Ri-No-Tek) 

 
CONVENIS Ajuntament de Barcelona - 69.000,00 Comú / general Nota 2 

AJUTS i DONATIUS 

Fundació Ariane Rothschild 22/10/2011 30.000,00 
51,71% Programa educatiu i social 

 ( Riborquestra ) 
48,25% Programa cultural  

(Ribermúscia / produccions pròpies) 
J.M. 03/08/2011 5.300,00 Comú / general 

Patrocini Fundació Abertis 28/06/2011 6.000,00 Comú / general 

Donació Fundació Catalanista 23/11/2011 2.000,00 Comú / general 

 
 
 
 
 

Nota 1 Renuncia presentada amb data 30/11/2011 per no haver dut a terme el projecte presentat a la 
convocatòria de subvencions a l’Ajuntament de Barcelona. 
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Nota 2  Conveni Ajuntament de Barcelona.  Import corresponent a les quantitats aportades a l'exercici 2011 amb 
càrrec a les partides pressupostàries de la Gerència d'Educació, Cultura i Benestar (55.000,-€) i del Districte de 
Ciutat Vella (14.000,-€) 
 
 
Les subvencions rebudes a l’exercici 2011 que tenen origen públic han estat concedides per diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. La 
resta, han estat concedides per altres fundacions privades com la Fundació Ariane Rothschild i la Fundació 
Catalanista. 
 
 
La fundació ha complert les condicions associades a les esmentades subvencions. 

Situació fiscal 

41. Impostos sobre beneficis: 

 
 
La conciliació del import net d'ingressos i despeses de l'exercici, amb la base imposable del impost sobre 
beneficis, es resumeix en la següent taula: 
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Compte de pèrdues i guanys 
Ingressos I despeses 

directament imputats al patrimoni net 

Augments Disminucions Augments Disminucions 

Saldo d’ingressos 

i despeses de l’exercici. 

 

 

-5.458,65   

Impost de Societats. 

Diferències permanents. 

Diferències temporàries: 

- amb origen en l’exercici 

- amb origen en exercicis 
anteriors 

 

5.458,65 

   

Compensació de bases imposables 
negatives d’exercicis anteriors 

    

Base imposable (resultat fiscal)                0 euros 

 

No existeixen crèdits per bases imposables negatives. 

A l'exercici, s'han aplicat els següents incentius fiscals, detallant els compromisos assumits en relació amb els 
mateixos: 

 
La Fundació té reconeguts els beneficis fiscals del Títol II de la Llei 49/2002, i en aquest exercici ha gaudit de 
l’exempció en l’Impost de Societats, en particular, per l’obtenció de rendes derivades de la realització d’activitats 
d’organització d’esdeveniments musicals i culturals.  

El resultat negatiu sobre el que s’apliquen els criteris de la Llei 49/2002, ha estat considerat com una Diferència 
Permanent (Ajust Fiscal positiu per import de 5.458,65 euros) i ha donat lloc a una Base Imposable de 0 euros. 

No ha estat necessari assumir cap compromís per a l'aplicació d'aquests incentius fiscals. 
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42. Altres tributs: 

 

No hi ha circumstàncies de caràcter significatiu en relació amb altres tributs.  

 

Ingressos i despeses 

 
Durant l’exercici no hi ha hagut despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern. 

Els moviments durant l'exercici d'ingressos i despeses, es resumeixen en la 
següent taula: 
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Detall del compte de pèrdues I guanys Exercici 2011 Exercici 2010 

1. Consum de mercaderies 95000 0,00 0,00 
  a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte, de les 

quals: 
95001 0,00 0,00 

     - nacionals 95002 0,00 0,00 
     - adquisicions intracomunitàries 95003 0,00 0,00 
     - importacions 95004 0,00 0,00 
  b) Variació d’ existències 95005 0,00 0,00 
2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles 95006 260,14 0,00 
  a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte, de les 

quals:: 
95007 260,14 0,00 

     - nacionals 95008 0,00 0,00 
     - adquisicions intracomunitàries 95009 0,00 0,00 
     - importacions 95010 0,00 0,00 
  b) Variació d’existències 95011 0,00 0,00 
3. Altres despeses d’explotació. 95016 56.785,18 25.051,76 
  a) Pèrdues i deteriorament d'operacions comercials 95017 0,00 0,00 
  b) Altres despeses de gestió corrent 95018 56.785,18 25.051,76 
4. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns 

no monetaris i 
95019 0,00 0,00 

5. Resultats originats fora de l'activitat normal de l'entitat inclosos en 
«Altres resultats» 

95020 0,00 0,00 

 
 

1. Ajuts concedits i altres despeses: 
 

No s’han concedits ajuts durant l’exercici 2011. 
 
 
2. Aprovisionaments: 

 
El desglossament d’aquesta partida es detalla a la següent taula: 
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         Aprovisionaments -43.648,01 
         Compres altres aprovisionaments -260,14 
         Treballs altres empreses i professionals -41.624,87 
         Altres despeses Festivals i concerts -1.418,00 
         Docents i professors -345,00 

 
3. Despeses de personal: 

 

         Despeses de personal -83.107,61 
         Sous i salaris -69.411,18 
         Segureta social a càrrec de l’empresa -13.596,43 
         Altres despeses socials -100,00 

 
4. Ingressos: 

 
Els ingressos obtinguts per la Fundació Durant l’any 2011 provenen: 
 

o En primer lloc, de les subvencions rebudes d’entitats autonòmiques i locals , entitats privades i 
donatius per import de 167.783,80 euros. D’aquest import s’han de minorar 1.000 euros 
corresponents al reintegrament d’una subvenció. 
 

o En segon lloc, de la realització d’activitats mercantils exemptes a efectes del Impost de 
Societats segon l’article 7, apartat 5è de la Llei 49/2002, com és l’organització de 
representacions musicals i culturals. El import dels ingressos obtinguts durant del 2011 en 
aquest grup d’activitats és de 14.045,61 euros. 
 

o En tercer lloc i pel seu volum sense importància, els ingressos obtinguts del patrimoni mobiliari 
de la Fundació (interessos) per import de 41,40 euros. 

 
 

Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries. 
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Els béns i drets que formen part de la Dotació Fundacional són 10.217,21 euros rebuts dels seus fundadors en el 
moment de la seva constitució i que han estat aplicats de forma íntegra a fins propis. 
 
Tots els elements que formen les diferents partides de l’Actiu del Balanç estan vinculats directament al 
compliment de les finalitats pròpies de l’entitat. 

 
Destí de Rendes i Ingressos: 
 

Exercici 
 

(1) Base 
Aplicació  

Despeses  
necessàries 
computables 

(2) 

Impostos 
(3) 

Diferencia 
(4)=(1)-(2)-

(3) 

Import destinat a fins 
propis 

Total 
(5) 

(%) 

2007 216.473,39 0 0 0 211.207,48 97,56% 

2008 235.356,54 0 0 0 188.996,91 80,30% 

2009 151.448,16 0 0 0 167.488,67 110,59% 

2010 178.711,45 0 0 0 145.373,15 81,35% 

2011 180.870,81 0 0 0 185.472,79 102,54% 

TOTAL 962.860,35 0 0 0 898.539,00 93,32% 

       
 

 
BASE D’APLICACIÓ I RECURSOS MÍNIMS A DESTINAR EJERCICIO 2011 

RECURSOS IMPORT 

Resultat comptable -5.458,65 

Ajustos positius del resultat comptable   

1.1. A) Dotació a l’amortització  de  l’immobilitzat afecte a activitats en 
compliment dels seus fins 

  
2.754,13  

1.1. B) Despeses comunes i específiques al conjunt d’activitats 
desenvolupades en compliment dels seus fins. 

  
183.575,33  

TOTAL DESPESES NO DEDUÏBLES 186.329,46  

Ajustos negatius del resultat comptable   

Ingressos no computables   
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DIFERENCIA: BASE D’APLICACIÓ 180.870,81  

Import recursos mínims a destinar segons acord del patronat 185.472,79  

% Recursos mínims a destinar al compliment dels seus fins segons acord del 
patronat 102,54% 

  

2. RECURSOS DESTINATS EN L’EXERCICI AL COMPLIMENT DELS SEUS FINS 

RECURSOS    IMPORTE 

2. A) Despeses comunes i específiques al conjunt d’activitats desenvolupades 
en compliment dels seus fins. 183.575,33  

2. B) Inversions realitzades en l’activitat pròpia en l’exercici 1.897,46  

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 185.472,79  

    % Recursos destinats sobre la Base d’aplicació 102,54% 

 
 
La fundació pot acreditar el compliment estricte de l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en referència al destí de les rendes obtingudes a 
fins fundacionals, i no ha realitzat explotacions econòmiques alienes als seus fins. 
 
Totes les despeses e inversions realitzades a l’exercici han contribuït al compliment de les finalitats pròpies de 
l’entitat especificades als seus estatuts fundacionals a excepció de les dotacions a les amortitzacions i 
provisions. 
 
Aquestes despeses e inversions identificades amb el compliment directe de les finalitats són les despeses 
corresponents a artistes, docència i professorat, publicitat i premsa, despeses de festivals i concerts, despeses 
de personal i altres despeses d’explotació, comuns al conjunt d’activitats de la Fundació.  
 

Operacions amb entitats vinculades. 

 
No hi ha operacions amb entitats vinculades. 

 
No existeixen sous o remuneracions meritats durant el 2011 pels membres del Patronat. 
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Altra informació 

43. Nombre mitjà de persones empleades en el curs de l'exercici, expressat per categories:  

 

Nombre mitjà de persones empleades en el curs de l'exercici, per 
categories 

 
Exercici 2011 

 
Exercici 2010 

Alts directius 98000 1,00  1,00 

Resta de personal directiu 98001 0,10  0,00 

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i de suport 98002 1,38  1,45 

Empleats de tipus administratiu 98003 0,63  0,58 

Comercials, venedors i similars 98004 0,00  0,00 

Resta de personal qualificat 98005 0,12  0,00 

Treballadors no qualificats 98006 0,00  0,04 

Total ocupació mitjana 98007 3,23  3,07 

44. Acords especials 

 
No hi ha acords de l'entitat que no figurin en el balanç, ni sobre els quals no s'hagi incorporat informació 
en un altre apartat de la memòria. 

45. Canvis a l’òrgan de govern: 

 
Durant l’exercici 2011 no s’han produït canvis en la composició del  Patronat.  
 
Els membres del Patronat son: 
 
 
Presidència 
Josep Martorell i Codina – President – 36656674X 
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Josep Caminal Badia – Vicepresident – 37253686 
Secretari: 
Joan Vall i Costa – Secretari – 43693630R 
Tresorer: 
Enric Mayolas Ferrer – Tresorer -  46106795Y 
Vocals: 
Eulàlia Vintró Castells – Patró Vocal - 37753456Z 
Josep Serra Villalba – Patró Vocal - 38094647T 
Joan Albert Amargós Altisent – Patró Vocal - 37256639C 
Jordi Roch Bosch – Patró Vocal - 37016950Z 

Informació segmentada 

 
La distribució del import d’ingressos i despeses corresponent a les diverses activitats ordinàries, per categories 
d’activitat i projectes es detalla a continuació: 

 

AREA CULTURAL 

Projectes RIBERMÚSICA COL·LABORACIONS AJUNTAMENT 
BCN 

PRODUCCIONS 
PRÒPIES 

DESPESES 
Compres altres aprovisionaments       

Treballs altres empreses -14.549,08 -1.276,23 -6.145,64 

Altres despeses Festivals i concert -1.310,73 -10,73 -10,73 

Docents i professors       

Arrendaments i cànons -875,00   -300,00 

Reparacions i conservació -106,85 -106,85 -106,85 
Serveis de professionals 
independents -2.180,82 -2.180,82 -2.180,82 

Transports       

Assegurances -51,05 -51,05 -51,05 

Serveis bancaris i similars -43,68 -43,68 -43,68 

Publicitat i relacions públiques -2.850,00     
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Altres despeses -4.661,36 -1.079,07 -1.269,23 

Dietes -16,32 -16,32 -16,32 

Despeses no deduïbles -342,19 -342,19 -342,19 

Altres tributs -17,40 -17,40 -17,40 

Ajustos neg.IVA d'actiu corrent -112,83 -112,83 -112,83 

Sous i salaris -5.694,82 -5.694,82 -5.694,82 

Seguretat social -1.034,76 -1.034,76 -1.034,76 

Altres despeses socials -9,09 -9,09 -9,09 

Altres pèrdues en gestió corrent 5,74 5,74 5,74 

Interessos de deutes entitats crèdit -3,14 -3,14 -3,14 

Amortització immobili.intangible -72,73 -72,73 -72,73 

Amortització immobili.material -70,01 -70,01 -70,01 

INGRESSOS 
Prestacions de serveis 3.222,00   1.319,20 

Classes música A.M.P.A.S.       

Subv. oficials afectes a l'activ. pròpia  12.000,00   2.475,00 

Ajudes econòmiques 6.272,73 6.272,73 6.272,73 

Subvencions Generaliltat 11.297,17 1.196,73 1.196,73 

Subvencions Diputació de Barcelona       

Donacions i llegats afectes a l'activitat 1.209,09 1.209,09 1.209,09 

Altres ingressos financers 0,00 0,00 37,23 

RESULTATS 
4,88 -3.437,42 -4.965,56 

 
 

AREA SOCIOEDUCATIVA 
Projectes TALLERS 

ESCOLARS 
TANTARAN
TAN 

VE-RI-NO-
TEK 

GENT 
GRAN 

ALTRES 
PROJECTES 

COL·LABORA
CIONS OBRES RIBORQUESTRA BASQUET 

BEAT 
DESPESES 

Compres altres 
aprovisionaments       -22,04     -238,10   
Treballs altres 
empreses -1.034,23 -4.106,23 -931,23 -76,23 -256,23 -76,23 -13.072,34 -101,23 
Altres despeses 
Festivals i concert -10,73 -10,73 -10,73 -10,73 -10,73 -10,73 -10,73 -10,73 
Docents i 
professors             -345,00   
Arrendaments i             -1.695,07   



MEMÒRIA SIMPLIFICADA                                  
 
 
 
FUNDACIO PRIVADA RIBERMUSICA Exercici: 2011 
C.I.F.      : G62369327 
 

Data: 31-05-2010 Pàgina 38 
 
 
 

cànons 
Reparacions i 
conservació -106,85 -106,85 -106,85 -106,85 -106,85 -106,85 -208,54 -106,85 
Serveis de 
professionals 
indep. -2.180,82 -3.180,82 -2.180,82 

-
2.180,82 -2.180,82 -2.180,82 -2.180,82 -2.180,82 

Transports             -179,35   
Assegurances -51,05 -51,05 -51,05 -51,05 -51,05 -51,05 -51,05 -51,05 
Serveis bancaris i 
similars -43,68 -43,68 -43,68 -43,68 -43,68 -43,68 -43,68 -43,68 
Publicitat i 
relacions 
públiques   -380,00             

Altres despeses -1.079,07 -1.079,07 -1.139,07 
-

1.079,07 -1.079,07 -1.079,07 -3.261,43 -1.079,07 
Dietes -16,32 -16,32 -16,32 -16,32 -16,32 -16,32 -16,32 -16,32 
Despeses no 
deduïbles -342,19 -342,19 -342,19 -342,19 -342,19 -342,19 -342,19 -342,19 
Altres tributs -17,40 -17,40 -17,40 -17,40 -17,40 -17,40 -17,40 -17,40 
Ajustos neg.IVA 
d'actiu corrent -112,83 -112,83 -112,83 -112,83 -112,83 -112,83 -112,83 -112,83 

Sous i salaris -5.694,82 -5.694,82 
-

12.462,82 
-

5.694,82 -5.694,82 -5.694,82 -5.694,82 -5.694,82 

Seguretat social -1.034,76 -1.034,76 -3.248,76 
-

1.034,76 -1.034,76 -1.034,76 -1.034,76 -1.034,76 
Altres despeses 
socials -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 -9,09 
Altres pèrdues en 
gestió corrent 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 
Interessos de 
deutes entitats 
crèdit -3,14 -3,14 -3,14 -3,14 -3,14 -3,14 -3,14 -3,14 
Amortització 
immobili.intangible -72,73 -72,73 -72,73 -72,73 -72,73 -72,73 -72,73 -72,73 
Amortització 
immobili.material -70,01 -70,01 -70,01 -70,01 -70,01 -70,01 -1.254,07 -70,01 

INGRESSOS 
Prestacions de 
serveis   650,00 80,00   240,00   5.914,41 1.000,00 
Classes música 
A.M.P.A.S. 1.620,00               
Subv. oficials 
afectes a l'activ. 
pròpia              15.525,00   
Ajudes 
econòmiques 6.272,73 6.272,73 6.272,73 6.272,73 6.272,73 6.272,72 6.272,72 6.272,72 
Subvencions 
Generaliltat 3.865,05 3.865,05 11.738,06 3.865,05 3.865,04 3.865,05 3.865,04 3.865,04 
Subvencions   2.000,00             
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Diputació de 
Barcelona 
Donacions i 
llegats afectes a 
l'activitat 1.209,09 1.209,09 1.209,09 1.209,09 1.209,09 1.209,09 1.209,09 1.209,09 
Altres ingressos 
financers 0,01 0,98 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 3,12 
RESULTATS                 
  1.092,91 -2.328,12 -1.513,09 408,86 490,89 430,90 2.948,57 1.409,00 

 
 

 
 
 
 
 

Les despeses d’estructura general han estat 129.057,90 euros i s’han distribuït entre les diverses activitats segons 
el següents percentatges: 
 
 
 

   
  ACTIVITAT / PROJECTE %  

PROJECTES CULTURALS 
GRAN FESTA DE TARDOR 9,09% 
COL·LABORACIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA 9,09% 
PRODUCCIONS PRÒPIES 9,09% 

PROJECTES 
SOCIOEDUCATIUS 

TALLERS D'INFANTS 9,09% 
TANTARANTATN ! 9,09% 
VE-RI-NO-TEK 9,09% 
GENT GRAN: CANTEM PERQUÈ VOLEM 9,09% 
ALTRES PROJECTES 9,09% 
ALTRES COL·LABORACIONS 9,09% 
ORQUESTRA DE CORDA (RIBORQUESTRA) 9,09% 
BASQUETBEAT 9,09% 
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Tanmateix, la distribució dels ingressos considerats comuns , és a dir, no imputables específicament a un 
segment d’activitat concret  i que han estat de 95.467,14 euros, s’ha realitzat d’acord amb els següents 
percentatges: 
 
 
 
  ACTIVITAT / PROJECTE %  

PROJECTES CULTURALS 
GRAN FESTA DE TARDOR 9,09% 
COL·LABORACIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA 9,09% 
PRODUCCIONS PRÒPIES 9,09% 

PROJECTES 
SOCIOEDUCATIUS 

TALLERS D'INFANTS 9,09% 
TANTARANTATN ! 9,09% 
VE-RI-NO-TEK 9,09% 
GENT GRAN: CANTEM PERQUÈ VOLEM 9,09% 
ALTRES PROJECTES 9,09% 
ALTRES COL·LABORACIONS 9,09% 
ORQUESTRA DE CORDA (RIBORQUESTRA) 9,09% 
BASQUETBEAT 9,09% 
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