








MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ GAUDÍ
EXERCICI 2017

1. Activitat  de l’entitat

La Fundació Gaudí estableix inicialment el domicili social al raval de Sant Francesc,
número 14 de Riudoms. El número d’identificació fiscal és G43663640.

La Fundació Gaudí té per objecte promoure, promocionar i  fomentar la investigació
arquitectònica  i  tècnica,  l’estudi,  la  docència  i  la  divulgació  de  la  vida  i  l’obra  de
l’arquitecte Antoni Gaudí, el patrimoni amb ell relacionat, a més de realitzar activitats i
actes relacionats amb la promoció de la figura de l’arquitecte i la seva relació amb
Riudoms.

En aquest  sentit,  durant  l’exercici  2017,  les  activitats  que s’han realitzat  han estat
bàsicament, les següents:

- S’han continuat  realitzant  actes per donar a conèixer la vida de l’arquitecte,
principalment basats  en les visites guiades de particulars i grups a la Casa
Pairal d’Antoni Gaudí. En aquest sentit, durant aquest any s’ha programat un
calendari d’obertura de la Casa en unes dates fixes durant els mesos d’estiu.

- S’ha treballat per potenciar la promoció de la relació entre l'arquitecte i la vila
de Riudoms, conjuntament amb el Departament d'ensenyament i les escoles
del municipi, així com amb l'Ajuntament.

- S’ha organitzat  per primera vegada la Nit  dels  Museus,  en el  marc del Dia
Internacional dels Museus, obrint les portes de la casa-museu d’Antoni Gaudí
la nit  del  dissabte 20 de maig per dur-hi  a terme una visita guiada gratuïta
amenitzada amb una actuació musical.

- S’ha potenciat la promoció de les visites de grups de diferents edats a través
de les agències de viatges.

Totes aquestes activitats es gestionen gràcies a l’aportació que realitza l’Ajuntament
de Riudoms, com a membre fundador de la Fundació Gaudí i amb la col·laboració del
personal del propi ajuntament, atès que la Fundació és un ens dependent d’aquesta
administració pública i no té personal propi.

D’altra banda, les activitats que proporcionen ingressos a la Fundació Gaudí són la
venda d’entrades per visitar mitjançant guies la Casa Pairal d’Antoni Gaudí, així com,
de forma marginal, la venda de productes promocionals relacionats amb Gaudí. Les
visites guiades a la Casa pairal es realitzen prèvia concertació per part dels particulars
o  entitats  a  través  de  l’empresa  CONFICON  HOSTESSES,  S.L.  d’acord  amb  el
contracte adjudicat.

Els beneficiaris de les activitats que promou la fundació són totes aquelles persones
interessades en conèixer  la  vida de l’arquitecte  en els  seus orígens,  que realitzen
aquestes visites a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí.
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2. Bases de presentació dels comptes anuals

2.1) Imatge fidel

Per tal de presentar i aprovar els comptes anuals, la Fundació Gaudí ha aplicat les
disposicions legals en matèria comptable.

Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de l’entitat. 

Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en
el patrimoni net i la memòria. L’elaboració de l’estat de fluxos d’efectiu es potestativa
per  a  les  entitats  de  dimensió  mitjana  i  reduïda.  Els  compte  anuals  s’elaboren
expressant els seus valors en euros. La data de tancament serà el 31 de desembre.

La Fundació Gaudí ha utilitzat  el  model simplificat  de comptes anuals atès que es
tracta d’una entitat de dimensió reduïda.

2.2) Principis comptables no obligatoris aplicats

S’han aplicat els principis comptables obligatoris per tal de presentar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació: principi d’entitat en
funcionament,  de  meritació,  d’uniformitat,  de  prudència,  de  no  compensació  i
d’importància relativa.

2.3) Comparació de la informació

No s’ha modificat l’estructura del balanç, del compte de resultats ni de l’estat de canvis
en el patrimoni net de l’exercici anterior.
La informació dels comptes anuals es compara amb la de l’exercici anterior 2016.

2.4) Agrupació de partides

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

2.5) Elements recollits en diverses partides

No hi han elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del
balanç.

2.6) Canvis en criteris comptables

No n’hi ha
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2.7) Correcció d’errors

Explicació  dels  ajustaments  i  reclassificacions  per  correcció  d’errors  realitzats  al
tancament de l’exercici:

3. Aplicació de resultats

Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici:

Bases de repartiment Import
Excedent de l'exercici 4.219,38 €

Total base de repartiment = Total aplicació 4.219,38 €
Aplicació a Import
Fons dotacionals o fons social 0,00 €
Fons especials 0,00 €
Romanent 4.219,38 €
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 €
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 €

Total aplicació= Total base de repartiment 4.219,38 €
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BALANÇ PATRIMONI NET

NÚM. Data Descripció  compte Actiu Passiu Actiu Passiu

1 31.12.2017 Remanent 120 456,26
1 31.12.2017 visites casa pairal 440.0 456,26

Eliminar saldo antic pdt de cobrar per les visites a la casa pairal

2 31.12.2017 Remanent 120 250,37
2 31.12.2017 Existencies 300.0 250,37

Eliminar saldo d'existències. 

3 31.12.2017 Amor. Ac. Altres instal·lacions 2815.0 640,24
3 31.12.2017 Amor. Ac. Mobiliari 2816.0 640,24

Reclassificar. Compte amort. Acumulada

4 31.12.2017 Amor. Ac. Altres instal·lacions 216 181,68
4 31.12.2017 Amor. Ac. Mobiliari 213 181,68
4 31.12.2017 Amor. Ac. Altres instal·lacions 2813.0 181,68
4 31.12.2017 Amor. Ac. Mobiliari 2816.0 181,68

Reclassificar A mobiliari del moble de l'IKEA

5 31.12.2017 Mobiliari 216 7.758,62
5 31.12.2017 Elem. De transport 218 7.758,62

Reclassificar Compte a mobiliari

6 31.12.2017 Mobiliari 216 7.758,30
6 31.12.2017 Altre immob. Material 219 7.758,30

Reclassificar Compte a mobiliari

7 31.12.2017 Remanent 120 7.758,30
7 31.12.2017 Amor. Ac. Mobiliari 216 7.758,30

Eliminar immob. Fictici

8 31.12.2017 ZAMAR 2000 410.63 22,99
8 31.12.2017 ZAMAR 2000 410.73 22,99

Reclassificar per compte creditor duplicat



4. Normes de registre i valoració

4.1) Immobilitzat intangible

Els  elements  patrimonials  que  conté  (aplicacions  informàtiques)  són  de  caràcter
intangible i es valoren pel preu d’adquisició.

Es dedueixen les depreciacions duradores irreversibles degut a l’ús del immobilitzat
intangible, aplicant amortitzacions, amb criteri sistemàtic i segons el cicle de vida útil
del producte atenent a la depreciació per funcionament, ús o obsolescència. 

Es practica una amortització lineal. Se li suposa un vida útil de 5 anys per la ràpida
evolució del software que fa necessària l’actualització del programes informàtics en
períodes relativament curts de temps. 

L’immobilitzat intangible  està totalment amortitzat.

4.2) Béns integrants del patrimoni cultural

No n’hi ha.

4.3) Immobilitzat material

En aquest apartat s’hi inclou l’ordinador, el DVD, el televisor, les cadires de la sala
d’audiovisuals i tots els béns que s’han adquirit per tal de moblar la Casa Museu. 

La  nevera  es  reclassifica  de  maquinària  a  mobiliari  i  la  maqueta  dissenyada  per
l’arquitecte Tanaka s’elimina de l’immobilitzat.

Les  pèrdues  de  valor  experimentades  pels  elements  de  l’immobilitzat  material  es
corregeixen mitjançant els comptes d’amortització. L’amortització aplicada, durant l’any
2017, per la totalitat dels elements de l’immobilitzat material ha estat de 659,94 euros.

Els  elements  de  l’immobilitzat  s’amortitzen  linealment  segons  la  seva  vida  útil
estimada. Es comptabilitzen pel preu d’adquisició.

4.4) Inversions immobiliàries

No n’hi ha.

4.5) Arrendaments

No n’hi han.

4.6) Permutes

No n’hi han.
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4.7) Actius i passius financers.

Com a inversió financera a curt termini hi figura el dipòsit un 21.035,42 euros a l’entitat
bancària BBVA, que correspon al 70% de la dotació inicial de la Fundació.

4.8) Existències

Les existències es valoren pel seu cost, és a dir, pel preu d'adquisició.

Al tancament de l’exercici s’han donat de baixa del balanç, aplicant-ho a romanent.

4.9) Impostos sobre beneficis

Una vegada determinat un guany abans d’impostos de 4.219,38 euros, s’efectuen els
ajustos  corresponents.  Atès  que  és  una  entitat  que  té  els  ingressos  parcialment
exempts de l’Impost de Societats la seva base imposable serà zero o negativa, per
tant, s’obté una quota a retornar de –0,36 euros relatius a les retencions a compte
suportades durant l’any 2017.

4.10) Ingressos i despeses

Els ingressos (vendes i prestació de serveis – visites Casa Gaudí) es comptabilitzen
en el moment en què es produeixen i les despeses es comptabilitzen en el moment en
què es produeixen pel preu d’adquisició.

4.11) Subvencions, donacions i llegats

Es comptabilitzen en el moment en què es reben i per l’import de l’aportació. 

Les subvencions provenen de les Administracions públiques i les donacions i llegats
d’altres entitats o persones físiques. Les aportacions per part de l'ajuntament no tenen
aquest caràcter, ja que s'entenen com a transferències a l'entitat dependent.

En aquest exercici no hi han ingressos per aquest concepte

4.12) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades

No n’hi ha
   

5. Immobilitzat material i intangible

Durant aquest exercici s’ha produït una reclassificació i una baixa en els elements de
l’immobilitzat material i cap variació a l’immobilitzat intangible. Els moviments que han
sofert les partides han estat els següents:

Adquisició programes informàtics ..............................................    575,65 euros
Amortització acumulada ..............................................    575,65 euros
Valor net a 31/12/17 ..............................................        0,00 euros

Adquisició ordinador ..............................................  1.755,91 euros
Amortització acumulada ..............................................  1.755,91 euros
Valor net a 31/12/17 ..............................................       0,00 euros
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Adquisició DVD + TV ..............................................  2.434,26 euros
Amortització acumulada ..............................................  2.434,26 euros
Valor net a 31/12/17 ..............................................     0,00 euros

Cadires sala audiovisuals ..............................................  1.122,20 euros
Amortització acumulada ..............................................     869,71 euros
Valor net 31/12/17 ..............................................     252,49 euros

Elements de caldereria ..............................................   7.710,60 euros
Mobiliari decoratiu ..............................................   3.379,88 euros
Total .............................................. 11.090,48 euros
Amortització acumulada .............................................. 8.548,91 euros
Valor net a 31/12/17 .............................................. 2.541,57 euros

Mobiliari ..............................................     592,19 euros
Amortització acumulada ..............................................       404,66 euros
Valor net a 31/12/17 ..............................................     187,53 euros

Nevera ..............................................    181,68 euros
Amortització acumulada ..............................................      181,68 euros
Valor net a 31/12/17 ..............................................    0,00 euros

Maqueta i plànol Tanaka .............................................. 7.758,62 euros
Baixa immobilitzat .............................................. 7.758,62 euros
Valor final .............................................. 0,00 euros

6. Inversions immobiliàries

No n’hi ha.

7. Béns del patrimoni cultural

No n’hi ha.

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

No n’hi ha.

9. Actius financers

Els actius financers de la Fundació durant l’exercici 2017 estan constituïts per:

 Efectiu i altres actius líquids: Caixa = 479,82 € i Dipòsits bancaris a la vista =
7.047,92 €

 Crèdits  per  operacions  de  les  activitats:  Altres  deutors  =  10.435,50  €,  on
s’inclou l’aportació de l’Ajuntament de Riudoms 

 Altres actius financers: Dipòsits en entitats de crèdit = 21.035,42 €
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10. Passius financers

No n’hi ha.

11. Fons propis

En  la  carta  fundacional  de  la  Fundació  Gaudí  l’Ajuntament  de  Riudoms  va
desemborsar l’import establert de 30.050,61 euros l’1 de gener de 2002. Per tant, no hi
ha cap import  pendent  per  aquest  concepte,  ni  s’ha  produït  cap moviment  de les
partides del balanç incloses en aquest agrupació.

La partida de fundadors per desemborsaments exigits segueix a 0 ja que en el moment
d’inici de l’activitat es va desemborsar tot el capital.

12. Subvencions, donacions i llegats

En aquest exercici la quantia de 0,00 €. 

13. Situació fiscal

13.1) Impostos sobre beneficis

El  Compte  de  resultats  de  l’exercici  de  2017  mostra  un  resultat  positiu  abans
d’impostos de 4.219,38 euros.

Atès que la Fundació Gaudí és una entitat que té els ingressos parcialment exempts
de l’Impost de Societats, la base imposable d’aquest serà nul·la o negativa, per la qual
cosa,  al  resultat  comptable  li  realitzarem  deduccions  relatives  a  les  retencions  a
compte suportades durant l’exercici i obtenim una quota a retornar de –0,36 euros.

13.2) Altres tributs

L’import  relatiu  a  altres  tributs  és  de  338,10  €  i  recull  les  taxes  abonades  a  la
Generalitat per tràmits davant el Protectorat.

14. Ingressos i despeses

Normalment els usuaris satisfan l’import de les visites/compres en el moment en què
les efectuen o amb posterioritat al rebre la factura emesa al respecte.

Ingressos: import total de les transferències del patrocinador (Ajuntament) a l’activitat
és de 6.400,00 euros.  Aquests ingressos es  destinen es  destinen  a  les  despeses
derivades del manteniment de la Casa pairal d’Antoni Gaudí i a les despeses per la
concertació e les visites guiades.

      
Ingressos per venda d’entrades a la Casa Museu d’Antoni Gaudí i venda d’objectes de
regal .... 1.074,53 euros (427 entrades, de particulars més diversos grups)

Els preus establerts per a les visites guiades a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí són les
següents: Entrada tarifa normal, 5 euros, entrada reduïda, 3 euros (grups de més de
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10 persones, jubilats, persones amb discapacitat), entrada gratuïta als menors de 12
anys.  El preu es redueix quan els visitants són residents a Riudoms.

Ingressos financers (imposició a termini) .................................................. 2,16 euros

Respecte les despeses,  no s’han generat despeses de funcionament de l’òrgan de
govern  de l’entitat.  Tampoc  hi  ha  ajuts  concedits,  ni  consten aprovisionaments  en
l’exercici 2017, ni es desglossen les despeses de personal atès que no hi ha personal

15. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries

Durant l’exercici de 2017, s’han obtingut uns ingressos per import de 7.474,53 euros,
els quals procedeixen principalment de l’aportació de l’Ajuntament i ingressos per les
entrades de visites a la Casa Gaudí, i en menor quantia els procedents de la venda de
diversos articles relacionats amb Gaudí.

Les despeses les diferenciem en dos apartats, les despeses necessàries per a obtenir
els ingressos i les despeses necessàries per a la finalitat de la Fundació.

A partir  de  les  rendes obtingudes  en l’exercici,  que sumen un import  de 1.074,53
euros, i les despeses destinades a l’obtenció dels ingressos, necessàries per l’activitat,
per import de 999,89 euros, obtenim els ingressos nets de 74,64 euros als quals els hi
apliquem el 70%, obtenint un valor de  52,25 euros, a destinar a l’objectiu pel qual es
va constituir la Fundació, és a dir als fins fundacionals. Comparant aquest import amb
el del total de despeses necessàries per a la finalitat de la Fundació, que pugen un
import de 2257,42 euros, observem que són superiors al 70% dels ingressos nets i
d’aquesta forma es compleix amb allò que enuncia l’article 333-2 de la llei 4/2008 del
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

16. Operacions amb parts vinculades

No n’hi ha.

17. Altra informació

17.1) Persones ocupades durant l’exercici

La fundació no té personal propi,  les persones que  col·laboren en les tasques de
gestió estan adscrites a l’Ajuntament de Riudoms,  d’acord amb el que indiquen els
estatuts, i la resta de personal que pren part en el funcionament de la fundació ho fa
de forma desinteressada, com a voluntaris.

17.2) Canvis òrgan de govern

Durant l’exercici 2017 s’ha produït un canvi dels components de l’òrgan de govern i
amb efectes del dia 6 de febrer de 2017 s’ha fet efectiva la renúncia al càrrec de patró
del Sr.  Josep M. Roig Puig i  s’ha designat  en substitució i  com a nou patró de la
Fundació a la Sra. Mariona Ferrant Pujol.
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17.3) Relació d’operacions de l’exercici amb acord o resolució

Durant aquest exercici s’han realitzat diferents contractacions, entre d’altres i com a
més importants, pel subministrament elèctric amb ENDESA ENERGIA, pel sistema de
protecció contra incendis i intrusió amb PLANA FÀBREGA, per a la inspecció de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió amb ECA.

18. Informació segmentada

L’import  dels  ingressos i  despeses s’ha distribuït  d’acord  amb la seva naturalesa i
afecció  a  les  finalitats  fundacionals  de  l’entitat  i  atenent  al  tipus  d’activitat  que
bàsicament es concreta en les visites guiades a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí i amb el
manteniment de l’edifici.
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