FUNDACIÓ GAUDÍ "FUNDACIÓ PÚBLICA"

BALANÇ SIMPLIFICAT A 31/12/2016

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES
280. AMORTITZACIÓ ACUM. IMMOB. INTANGIBLE

EXERCICI 2016 EXERCICI 2015
11.833,34 €
12.819,89 €
0,00 €
575,65 €
-575,65 €

0,00 €
575,65 €
-575,65 €

11.833,34 €
181,68 €
12.804,88 €
4.190,17 €
8.235,33 €
-13.578,72 €

12.497,47 €
181,68 €
12.804,88 €
4.190,17 €
8.235,33 €
-12.914,59 €

0,00 €
0,00 €

322,42 €
322,42 €

36.372,57 €

32.590,83 €

486,56 €
486,56 €
4.743,01 €
0,00 €
0,00 €
3.400,00 €
3.400,00 €
80,00 €
0,00 €
80,00 €
1.263,01 €
546,02 €
697,97 €
19,02 €

577,76 €
577,76 €
5.162,74 €
0,00 €
0,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
145,73 €
65,73 €
80,00 €
2.517,01 €
1.348,64 €
1.150,84 €
17,53 €

IV. Inversions financeres a curt termini
548. IMPOSICIONS A CURT TERMINI

21.035,42 €
21.035,42 €

21.035,42 €
21.035,42 €

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
570. CAIXA
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA

10.107,58 €
662,44 €
9.445,14 €

5.814,91 €
179,13 €
5.635,78 €

48.205,91 €

45.410,72 €

II. Immobilitzat material
213. MAQUINÀRIA
215. MOBILIARI
216. EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ
218. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
281. AMORTITZACIO ACUM. DE L'IMMOB. MATERIAL
VI. Inversions financeres a llarg termini
260. FIANCES CONSTITUÏDES A LLARG TERMINI

B) ACTIU CORRENT
I. Existències
300. BÉNS DESTINATS A LES ACTIVITATS
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
440. USUARIS, DEUTORS
3. Patrocinadors
444. PATROCINADORS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT
4. Altres deutors
445. ALTRES DEUTORS
446. USUARIS I DEUTORS DE DUBTÒS COBRAMENT
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques
4700, HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER IVA
4709. HISENDA PÚBLICA. DEUTORA PER DEVOLUCIÓ D'IMPOSTOS
473. HISENDA PÚBLICA, RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE

TOTAL ACTIU (A +B)

FUNDACIÓ GAUDÍ "FUNDACIÓ PÚBLICA"

BALANÇ SIMPLIFICAT A 31/12/2016

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) FONS PROPIS
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
100. FONS DOTACIONALS
III. Excedents d'exercicis anteriors
120. ROMANENT
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
129. EXCEDENT DE L'EXERCICI
B) PASSIU NO CORRENT
C) PASSIU CORRENT
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis
410. CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm. Públi.
475. H. P. CREDITORA PER IVA
4751. H. P. CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

46.230,32 €

45.154,65 €

30.050,61 €

30.050,61 €

30.050,61 €
15.104,04 €
15.104,04 €
1.075,67 €
1.075,67 €

30.050,61 €
15.199,20 €
15.199,20 €
-95,16 €
-95,16 €

0,00 €

0,00 €

1.975,59 €
1.975,59 €

130,29 €
0,00 €

256,07 €
256,07 €
83,49 €
83,49 €
172,58 €
70,03 €
102,55 €

48.205,91 €

45.410,72 €

1.845,30 €

FUNDACIÓ GAUDÍ "FUNDACIÓ PÚBLICA"

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT A 31/12/2016

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
700. VENDES DE BÉNS
705. INGRESSOS PER PRESTACIONS DE SERVEIS
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
723. INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS
728, DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS
2. Ajuts concedits i altres despeses
b) Despeses per col·laboracions
653. COMPENSACIÓ DE DESPESES PER PRESTACIONS DE COL·LABORACIÓ

5. Aprovisionaments
600. COMPRES DE BÉNS DESTINATS A LES ACTIVITATS
602. COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.3) Reparacions i conservació
622. REPARACIONS I CONSERVACIÓ
a.4) Serveis professionals independents
623. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS
a.7) Serveis bancaris
626. SERVEIS BANCARIS I SIMILARS
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
627. PUBLICITAT, PROPAGANDA I SERVEIS PÚBLICS
a.9) Subministraments
6282. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
6285. SUBMINISTRAMENT TELEFÒNIC
a.10) Altres serveis
629. ALTRES SERVEIS
b) Tributs
6300. IMPOST CORRENT
631.ALTRES TRIBUTS
9. Amorització de l'immobilitzat
681. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL
13. Altres resultats
678. Despeses excepcionals

EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

4.637,71 €
1.237,71 €
66,80 €
1.170,91 €
3.400,00 €
3.400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-151,65 €
-130,00 €
-21,65 €
-2.645,09 €

7.067,70 €
1.046,20 €
119,84 €
926,36 €
6.021,50 €
6.000,00 €
21,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-59,92 €
-59,92 €
0,00 €
-6.549,29 €
-6.531,76 €
-499,86 €
-499,86 €
-1.465,00 €
-1.465,00 €
-148,90 €
-148,90 €
0,00 €
0,00 €
-3.978,16 €
-3.528,45 €
-449,71 €
-439,84 €
-439,84 €
-17,53 €
-17,53 €
0,00 €
-640,24 €
-640,24 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
-76,02 €
-76,02 €
-142,72 €
-142,72 €
0,00 €
0,00 €
-907,05 €
-907,05 €
0,00 €
-1.466,80 €
-1.466,80 €
-52,50 €
0,00 €
-52,50 €
-640,24 €
-640,24 €
-225,00 €
-225,00 €

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+ ......+13)
14. Ingressos financers
769. ALTRES INGRESSOS FINANCERS

II) RESULTAT FINANCER (14+ ...+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

975,73 €
99,94 €

-181,75 €
86,59 €

99,94 €

86,59 €

99,94 €
1.075,67 €
1.075,67 €

86,59 €
-95,16 €
-95,16 €

COMPTES ANUALS 2016
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
EXERCICI 2016

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Fons

Total
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016
I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2016

30.050,61 €

30.050,61 €

Excedents
exercicis
anteriors

Excedents
Aportacions
pendents de
Subvencions,
Excedent de
per a
destinar a
donacions i
l'exercici
compensar
les finalitats
llegats rebuts
pèrdues
estatutàries

TOTAL

Pendents de
desemborsar
15.104,04 €

15.104,04 €

1.075,67 €

45.154,65 €
1.075,67 €

1.075,67 €

46.230,32 €

En les entitats de dimensió mitjana i de dimensió reduïda, l'Estat de canvis en el patrimoni net informa de tots els canvis haguts en el patrimoni net derivats de:
a) L'excedent de l'exercici del compte de resultats.
b) Les variacions originades en el patrimoni net per modificacions de fons dotacionals i per les aportacions rebudes per compensar pèrdues d'execicis anteriors.
c) Les altres variacions que es produeixin en el patrimoni net.
d) També s'informa dels ajustaments al patrimoni net deguts a canvis en criteris comptables i correccions d'errors.

MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ GAUDÍ
EXERCICI 2016

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 2016, 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.
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.

Totes aquestes activitats es gestionen gràcies a les aportacions que realitza
l’Ajuntament de Riudoms, com a membre fundador de la Fundació Gaudí i amb la
col·laboració el personal del propi ajuntament, atès que la Fundació és un ens
dependent.
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.
Els beneficiaris de les activitats que promou la fundació són totes aquelles persones
interessades en conèixer la vida i l’obra de l’arquitecte, que realitzen aquestes visites.
2. Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables
La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques, ha establert el nou règim jurídic de les fundacions, i ha introduït
en el seu articulat l’obligació de formular els comptes anuals segons les noves normes
aplicables. L’article 333-8 detalla els documents que han d’integrar els comptes anuals
de les fundacions.
En data 31 de desembre de 2008 es publica al DOGC 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. Aquest Decret entra en vigor a
l’1 de gener de 2009 i deroga el Decret 43/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el
Pla de comptabilitat de les fundacions privades, que s’aplicava fins aleshores.
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Aquests comptes anuals es formulen aplicant el nou Pla de comptabilitat, per la qual
cosa es reflectiran xifres comparatives als comptes esmentats de l’exercici anterior
2015.
Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu 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.
3. Bases de presentació dels comptes anuals
a) 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. S’ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats
de dimensió reduïda continguts en el Decret que aprova el nou Pla de comptabilitat de
les fundacions.
b) Principis comptables
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.
c) Comparació de la informació
La informació dels comptes anuals es compara amb la de l’exercici anterior 2015.
d) Elements aplegats en diverses partides
No n’hi ha.
4. Aplicació de resultats
Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici:
Bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total aplicació

Import
1.075,67 €
1.075,67 €
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Aplicació a
Fons dotacionals o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació= Total base de repartiment

Import
0,00 €
0,00 €
1.075,67 €
0,00 €
0,00 €
1.075,67 €

5. Normes de registre i valoració
a) 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.
b) Béns integrants del patrimoni cultural
No n’hi ha.
c) 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. En
l’exercici 2012 es va incorporar una maqueta dissenyada per l’arquitecte Tanaka, però
que es considera que no es produeix deteriorament, per tant, no s’amortitza.
Les pèrdues de valor experimentades pels elements de l’immobilitzat material es
corregeixen mitjançant els comptes d’amortització. L’amortització aplicada, durant l’any
2016, per la totalitat dels elements de l’immobilitzat material ha estat de 640,24 euros.
Els elements de l’immobilitzat s’amortitzen linealment segons la seva vida útil
estimada. Es comptabilitzen pel preu d’adquisició.
d) Inversions immobiliàries
No n’hi ha.
e) Arrendaments
No n’hi han.
f) Permutes
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No n’hi han.
g) Actius i passius financers.
Com a inversió financera a curt termini hi figura el dipòsit un 21.035,42 euros a l’entitat
Caixa de Tarragona, ara BBVA, que correspon al 70% de la dotació inicial de la
Fundació.
h) Existències
Les existències es valoren pel seu cost, és a dir, pel preu d'adquisició.
i) Impostos sobre beneficis
Una vegada determinat un guany abans d’impostos de 1.075,67 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 compensar de –19,02 euros relatius a les retencions a compte
suportades durant l’any 2016.
j) 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.
k) 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
l) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
No n’hi ha
6. Immobilitzat material i intangible
Durant aquest exercici s’ha produït una alta 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
Amortització acumulada
Valor net a 31/12/16

..............................................
..............................................
..............................................

575,65 euros
575,65 euros
0,00 euros

Adquisició ordinador
Amortització acumulada
Valor net a 31/12/16

..............................................
..............................................
..............................................

1.755,91 euros
1.755,91 euros
0,00 euros
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Adquisició DVD + TV
Amortització acumulada
Valor net a 31/12/16

..............................................
..............................................
..............................................

2.434,26 euros
2.434,26 euros
0,00 euros

Cadires sala audiovisuals
Amortització acumulada
Valor net 31/12/16

..............................................
..............................................
..............................................

1.122,20 euros
813,60 euros
308,60 euros

Elements de caldereria
Mobiliari decoratiu
Total
Amortització acumulada
Valor net a 31/12/16

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

7.710,60 euros
3.379,88 euros
11.090,48 euros
7.994,39 euros
3.096,09 euros

Mobiliari
Amortització acumulada
Valor net a 31/12/16

..............................................
..............................................
..............................................

592,19 euros
375,05 euros
217,14 euros

Nevera
Amortització acumulada
Valor net a 31/12/16

..............................................
..............................................
..............................................

181,68 euros
181,68 euros
0,00 euros

7. Inversions immobiliàries
No n’hi ha.
8. Béns del patrimoni cultural
No n’hi ha.
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
No n’hi ha.
10. Actius financers
No n’hi ha.
11. Passius financers
No n’hi ha.
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12. 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.
13. Subvencions, donacions i llegats
En aquest exercici la quantia de 0,00 €.
14. Situació fiscal
El Compte de resultats de l’exercici de 2016 mostra un resultat positiu abans
d’impostos de 1.075,67 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 compensar de –19,02 euros.
15. Ingressos i despeses
Normalment els usuaris satisfan l’import de les visites/compres en el moment en què
les efectuen.
Ingressos: import total de les transferències del patrocinador a l’activitat és de 3.400,00
euros.
Ingressos per venda d’entrades a la Casa Museu d’Antoni Gaudí i venda d’objectes de
regal .... 1.237,71 euros (402 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
10 persones, jubilats, minusvàlids), entrada gratuïta als menors de 12 anys. El preu es
redueix quan els visitant són residents a Riudoms.
Ingressos financers (imposició a termini) .................................................. 99,94 euros
16. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Durant l’exercici de 2016, s’han obtingut uns ingressos per import de 4.637,71 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.
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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 dels ingressos totals, que sumen un import de 4.637,71 euros, i les despeses
destinades a l’obtenció dels ingressos, necessàries per l’activitat, per import de
1.060,46 euros, obtenim els ingressos nets de 3.577,25 euros als quals els hi apliquem
el 70%, obtenint un valor de 2.504,08 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 2.601,52 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.
17. Operacions amb parts vinculades
No n’hi ha.
18. Altra informació
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.
19. 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’activitats, si són
ordinàries o no i si les podem agrupar per categories.
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