
BALANCE DE SITUACION
Empresa 0020 FUNDACIÓ GAUDÍ 2018 Fecha 22-03-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0018 - FUNDACIO
GAUDI 2017

A C T I V O EJERCICIO 18 EJERCICIO 17
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------

AA.>> A) ACTIVO NO CORRIENTE                                                                      3.370,12              3.658,98 
   AA0.> I. Inmovilizado intangible                                                                   0,00                  0,00 
      206. Aplicaciones informáticas                                                                575,65                575,65 
      280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible                                      -575,65               -575,65 
   AA1.> II. Inmovilizado material                                                                3.047,70              3.336,56 
      216. Mobiliario                                                                            13.751,94             20.745,18 
      217. Equipos para procesos de información                                                       0,00              4.190,17 
      219. Otro inmovilizado material                                                                 0,00             -7.364,32 
      281. Amortización acumulada del inmovilizado material                                     -10.704,24            -14.234,47 
   AA4.> V. Inversiones financieras a largo plazo                                                   322,42                322,42 
      260. Fianzas constituidas a largo plazo                                                       322,42                322,42 

AB.>> B) ACTIVO CORRIENTE                                                                        44.124,46             38.998,66 
   AB2.> II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                       12.220,49             10.435,50 
      AB23.> 3. Otros deudores                                                                   12.220,49             10.435,50 
         440. Deudores                                                                            8.949,99              8.949,99 
         446. Deudores de dudoso cobro                                                               80,00                 80,00 
         470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos                                    3.190,50              1.405,51 
   AB4.> IV. Inversiones financieras a corto plazo                                               21.035,42             21.035,42 
      548. Imposiciones a corto plazo                                                            21.035,42             21.035,42 
   AB6.> VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      10.868,55              7.527,74 
      570. Caja, euros                                                                            1.318,28                479,82 
      572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros                                     9.550,27              7.047,92 

AC.>> TOTAL ACTIVO (A+B)       47.494,58       42.657,64
( #AA+AB )



BALANCE DE SITUACION
Empresa 0020 FUNDACIÓ GAUDÍ 2018 Fecha 22-03-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0018 - FUNDACIO
GAUDI 2017

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O EJERCICIO 18 EJERCICIO 17
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------

PA.>> A) PATRIMONIO NETO                                                                         43.323,16             41.956,49 
   PA1.> A-1) Fondos propios                                                                     43.323,16             41.956,49 
      PA11.> I. Capital                                                                          30.050,61             30.050,61 
         PA111.> 1. Capital escriturado                                                          30.050,61             30.050,61 
            100. Capital social                                                                  30.050,61             30.050,61 
      PA15.> V. Resultados de ejercicios anteriores                                              11.905,88              7.686,50 
         120. Remanente                                                                          11.905,88              7.936,69 
         121. Resultados negativos de ejercicios anteriores                                           0,00               -250,19 
      PA17.> VII. Resultado del ejercicio                                                         1.366,67              4.219,38 
         129. Resultado del ejercicio                                                             1.366,67              4.219,38 

PC.>> C) PASIVO CORRIENTE                                                                         4.171,42                701,15 
   PC4.> IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                                       4.171,42                701,15 
      PC42.> 2. Otros acreedores                                                                  4.171,42                701,15 
         410. Acreedores por prestaciones de servicios                                            4.171,42                683,64 
         475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales                                      0,00                 19,46 
         477. Hacienda pública, IVA Repercutido                                                       0,00                 -1,95 

PD.>> TOTAL PATRIMONIO NETO Y       47.494,58       42.657,64
( #PA+PB+PC )



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa 0020 FUNDACIÓ GAUDÍ 2018 Fecha 22-03-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0018 - FUNDACIO
GAUDI 2017

                                                                                                     EJERCICIO 18     EJERCICIO 17 
       1. Importe neto de la cifra de negocios                                                      1.009,88         1.074,53 
                700. Ventas de mercaderías                                                             28,09            36,35 
                705. Prestaciones de servicios                                                        981,79         1.038,18 
       5. Otros ingresos de explotación                                                            10.000,00         6.400,00 
                740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación                           10.000,00         6.400,00 
       7. Otros gastos de explotación                                                              -8.554,56        -2.597,37 
                622. Reparaciones y conservación                                                     -179,65           -96,27 
                623. Servicios de profesionales independientes                                     -2.691,38           -84,70 
                626. Servicios bancarios y similares                                                   -3,63            -1,85 
                627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas                                  -1.000,00             0,00 
                628. Suministros                                                                     -286,04          -328,10 
                629. Otros servicios                                                               -4.393,86        -1.748,35 
                631. Otros tributos                                                                     0,00          -338,10 
       8. Amortización del inmovilizado                                                              -659,94          -659,94 
                681. Amortización del inmovilizado material                                          -659,94          -659,94 
      11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                                   -428,93             0,00 
                671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material                                  -428,93             0,00 
      12. Otros resultados                                                                             -1,94             0,00 
                678. Gastos excepcionales                                                              -1,94             0,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )                         1.364,51         4.217,22 
      13. Ingresos financieros                                                                          2,16             2,16 
        b) Otros ingresos financieros                                                                   2,16             2,16 
                769. Otros ingresos financieros                                                         2,16             2,16 

B) RESULTADO FINANCIERO  ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )                                                     2,16             2,16 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )                                                                1.366,67         4.219,38 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )                                                                    1.366,67         4.219,38 



ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L’EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018
(FORMATO PYMES)

Estado de cambios en el patrimonio Neto de PYMES correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

 
 

Capital
Prima

emisión
Reservas

(Acciones y
participaciones

propias)

Resultado
de

ejercicios
anteriores

Otras
aportaciones

de socios

Resultado
del

ejercicio

(Dividendo
a cuenta)

Ajustes en
el

patrimonio

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

TOTAL

Suscrito
No

exigido
A. SALDO, FINAL DEL 
AÑO 2016 30.050,61 0,00 0,00 0,00 0,00 15.095,46 0,00 1.055,97 0,00 0,00 0,00 46.202,04
I. Ajustes por cambios 
de criterio 2016 y 
anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ajustes por errores 
2016 y anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. SALDO AJUSTADO,
INICIO DEL AÑO 2017 30.050,61 0,00 0,00 0,00 0,00 15.095,46 0,00 1.055,97 0,00 0,00 0,00 46.202,04
I. Resultado de la cuenta
de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ingresos y gastos 
reconocidos en el 
patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Ingresos fiscales a 
distribuir en varios 
ejercicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Otros ingresos 
fiscales reconocidos en 
el patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Operaciones con 
socios y propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. (-) Reducciones de 
capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Otras operaciones 
con socios o 
propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Otras variaciones del 
patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Movimiento de la 
Reserva de 
Revalorización  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. SALDO, FINAL DEL 
AÑO 2017 30.050,61 0,00 0,00 0,00 0,00 7.686,50 0,00 4.219,38 0,00 0,00 0,00 41.956,49
I. Ajustes por cambios 
de criterio 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ajustes por errores 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2018 30.050,61 0,00 0,00 0,00 0,00 7.686,50 0,00 4.219,38 0,00 0,00 0,00 41.956,49
I. Resultado de la cuenta
de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ingresos y gastos 
reconocidos en el
patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Ingresos fiscales a 
distribuir en varios 
ejercicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Otros ingresos 
fiscales reconocidos en 
el patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Operaciones con 
socios o propietarios. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     1. Aumentos de 
capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     2. (-) Reducciones de
     capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     3. Otras operaciones 
con
      socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Otras variaciones del 
patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Movimiento de la 
Reserva de 
Revalorización  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DEL 
AÑO 2018 30.050,61 0,00 0,00 0,00 0,00 11.905,88 0,00 1.366,67 0,00 0,00 0,00 43.323,16



MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ GAUDÍ
EXERCICI 2018

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  2018,  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, amb un total de 700 visitants aproximadament durant
aquest any. Com en els darrers anys, s’ha programat un calendari d’obertura
de la Casa en unes dates fixes durant els mesos d’estiu,  de finals d’abril  a
agost.

- 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  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
19 de maig per dur-hi a terme una visita guiada gratuïta amenitzada amb una
actuació musical i un tast de productes locals.

- S’ha  col·laborat  amb  l’Ajuntament  en  l’organització  de  la  Cerimònia  del  té
japonès,  per  potenciar  el  vincles  de  l’arquitectura  de  Gaudí  amb  el  poble
japonès.

- 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, només col·laboradors.

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, com
ara llibres, postals o clauers. Les visites guiades a la Casa pairal es realitzen prèvia
concertació per part dels particulars o entitats amb la Fundació i 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 2017.

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

2.7) Correcció d’errors

Explicació  dels  ajustaments  i  reclassificacions  per  correcció  d’errors  realitzats  al
tancament de l’exercici:
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COMPTE DATA CONTRAPARTIDA C O N C E P TE DEBE HABER

216 Mobiliari 31/12/18 2190000
Reclasif. Mov. ajust 
auditoria 2017 7.758,30 €

219 Altre mobilitat 
material 31/12/18 2160000

Reclasif. Mov. ajust 
auditoria 2018 7.758,30 €

216 Mobiliari 31/12/18 2190000 Reclassificació actiu 393,98 €
219 Altre mobilitat 
material 31/12/18 2160000 Reclassificació actiu 393,98 €

3. Aplicació de resultats

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

Bases de repartiment Import
Excedent de l'exercici 1.366,67 €

Total base de repartiment = Total aplicació 1.366,67 €
Aplicació a Import
Fons dotacionals o fons social 0,00 €
Fons especials 0,00 €
Romanent 1.366,67 €
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 €
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 €

Total aplicació= Total base de repartiment 1.366,67 €

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.
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4.3) Immobilitzat material

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

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.

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 no hi han existències.

4.9) Impostos sobre beneficis

Una vegada determinat un guany abans d’impostos de 1.366,67 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 retornar de –0,37 euros relatius a les retencions a compte
suportades durant l’any 2018.

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. 
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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 realment, ja que s'entenen com a transferències a l'entitat dependent.

4.12) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades

No n’hi ha.
   

5. Immobilitzat material i intangible

Durant aquest exercici s’han reclassificat dues partides i s’han donat de baixa  dos
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 31/12/18 ..............................................        0,00 euros

Adquisició ordinador ..............................................  1.755,91 euros
Amortització acumulada ..............................................  1.755,91 euros
Baixa immobilitzat a 31/12/18 ..............................................     -1.755,91 euros

Adquisició DVD + TV ..............................................  2.434,26 euros
Amortització acumulada ..............................................  2.434,26 euros
Baixa immobilitzat a 31/12/18 ..............................................    - 2.434,26 euros

Adquisició nova TV LCD .............................................. 428,93 euros
Amortització acumulada .............................................. 0,00 euros
Baixa immobilitzat a 31/12/2018 .............................................. -428,93 euros

Cadires sala audiovisuals ..............................................  1.122,20 euros
Amortització acumulada ..............................................     925,82 euros
Valor net 31/12/18 ..............................................     196,38 euros

Elements de caldereria ..............................................   7.710,60 euros
Mobiliari decoratiu ..............................................   3.379,88 euros
Total .............................................. 11.090,48 euros
Amortització acumulada .............................................. 9.103,44 euros
Valor net a 31/12/18 .............................................. 1.987,04 euros

Mobiliari ..............................................     592,19 euros
Amortització acumulada ..............................................       434,27 euros
Valor net a 31/12/18 ..............................................     157,92 euros

Nevera ..............................................    181,68 euros
Amortització acumulada ..............................................      181,68 euros
Valor net a 31/12/18 ..............................................    0,00 euros

6. Inversions immobiliàries

No n’hi ha.
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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 2018 estan constituïts per:

 Efectiu i altres actius líquids: Caixa = 1.318,28 € i Dipòsits bancaris a la vista =
9.550,27 €

 Crèdits  per  operacions  de  les  activitats:  Altres  deutors  =  12.220,49  €,  on
s’inclou l’aportació de 2017 de l’Ajuntament de Riudoms pendent d’ingressar

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

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  2018  mostra  un  resultat  positiu  abans
d’impostos de 1.366,67 euros.
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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 –0,37 euros.

13.2) Altres tributs

L’import relatiu a altres tributs és de 0 €, normalment recull les taxes abonades a la
Generalitat per tràmits davant el Protectorat i durant el 2018 no se n’han fet.

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.  En algunes
ocasions al fer la reserva de les visites de grups concertats j es fa l’abonament de
l’import total del grup.

Ingressos: import total de les transferències del patrocinador (Ajuntament) a l’activitat
és de 10.000,00 euros. Aquests ingressos es destinen a les despeses derivades del
manteniment  de la  Casa  pairal  d’Antoni  Gaudí  i  a  les  despeses  generades per  la
concertació de les visites guiades, així com la publicitat en diferents mitjans per tal de
promocionar l’afluència de visitants.

      
Ingressos per venda d’entrades a la Casa Museu d’Antoni Gaudí i venda d’objectes de
regal .... 1.009,88 euros (328 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), 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 2018, per altra banda no 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 2018, s’han obtingut uns ingressos per import de 11.009,88 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.
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A partir  de  les  rendes obtingudes  en l’exercici,  que sumen un import  de 1.009,88
euros, i les despeses destinades a l’obtenció dels ingressos, necessàries per l’activitat,
per import de 1.094,44 euros, obtenim els ingressos nets negatius de -84,56 euros als
quals els hi apliquem el 70%, obtenint un valor de  -59,19 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  8.550,93  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 2018 s’ha produït un canvi en els components de l’òrgan de govern de
la Fundació, atesa la modificació en els membres de la corporació i amb efectes des
del dia 19 de desembre de 2018 s’ha designat pel Ple com a membre del Patronat de
la  Fundació  Gaudí  a  la  Sra.  Eugenia  Montalvo  Marín,  en  representació  del  grup
municipal  PdeCAT i  en substitució del  Sr.  Sergi  Pedret  Llauradó que va ser elegit
Alcalde en data 1 de desembre del mateix any.

17.3) Relació d’operacions de l’exercici amb acord o resolució

Durant aquest exercici  s’han realitzat diferents contractacions menors per als actes
realitzats,  i  com  a  més  important,  l'adjudicació  del  contracte  menor  a  l'empresa
CONFICON del servei de guies turístics per a la Casa Pairal d'Antoni Gaudí durant els
dies d'obertura fixos (temporada d’estiu) i les concertacions de visites de grups per la
resta de l’any.

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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