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FUNDACIÓ MAS CASADEVALL F.P.  
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17852-SERINYÀ  
  

A  

ALCA SERVIAUDIT SL (S2426)  
Sr. Francesc Xavier Serra Saguer (ROAC 17095)  
  

16 de junio de 2021   
  

Muy señores nuestros:   

En relación con la auditoría que están realizando de las Cuentas Anuales1 de 

esta Entidad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, 

por la presente les manifestamos que, según nuestro leal saber y entender:   

1. Los miembros del Patronato de la Fundación somos los 
responsables de la formulación de las Cuentas Anuales en la forma y los 

plazos establecidos en la normativa vigente, tal y como se establece en los 

términos de la carta de encargo de auditoría de fecha 31 de diciembre de 2020.  

2. Las Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros de 
contabilidad de la Entidad, las cuales reflejan la totalidad de sus transacciones 

y de sus activos y pasivos, mostrando en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las 

operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 

aplicación y del control interno que consideramos necesario para permitir la 

preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material debida a 

fraude o error.   

3. No les hemos limitado el acceso a ninguno de los registros 
contables, contratos, acuerdos y documentación complementaria e información 

que nos ha sido solicitada y que sea relevante para el registro, valoración, 

presentación y desglose de los activos, pasivos y transacciones en las cuentas 

anuales; habiéndoles informado, asimismo, sobre cualquier comunicación 
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recibid y les hemos facilitado el acceso a todas aquellas personas dentro de la 

Entidad de las cuales han considerado necesario obtener evidencia de auditoría.  

4. Les hemos facilitado todas las actas de las Juntas o Asambleas de 
Socios para el período comprendido entre el comienzo del ejercicio sujeto a la 

auditoría y el día de la fecha, de las que adjuntamos relación preparada por el 

Responsable Legal de la Fundacio Autisme Mas Casadevall, el Sr. Pep Mendoza 

i Jorge con DNI 46671342H Asimismo, les informamos de las conclusiones 

alcanzadas en las siguientes reuniones de las que aún no se han preparado las 

correspondientes actas:   

Fecha Órgano Asuntos tratados/conclusiones: no hay actas pendientes de 
redacción  

5. En nuestra opinión, es apropiada la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento en la preparación de las cuentas anuales. 

Asimismo, les confirmamos que la Entidad no tiene en proyecto ninguna decisión 

que pudiera alterar significativamente el valor contabilizado en las Cuentas 

Anuales de los elementos de activo y pasivo o su clasificación, que tengan o 

puedan tener un efecto en el patrimonio.   

Las cuentas anuales contienen toda la información relevante respecto a la 
capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, 

incluyendo una descripción de las circunstancias y hechos significativos que dan 

lugar a las dudas de continuidad del negocio, los factores mitigantes y los planes 

de la Entidad al respecto. Asimismo, les confirmamos que la Entidad tiene la 

intención de llevar a cabo las acciones necesarias para continuar como un 

negocio en marcha, y que cuenta con la capacidad para ello. Confirmamos que 

el anexo que adjuntamos contiene nuestros planes de acciones futuras 

pertinentes para que la Sociedad continúe como empresa en funcionamiento.   

6. Les confirmamos que ustedes no nos han informado de que en el 
transcurso de su trabajo hayan detectado la existencia de incorrecciones 
significativas no corregidas en las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 y de las 

omisiones de información que se identifican a continuación. Hemos determinado 

que el impacto de dichas incorrecciones u omisiones no es, ni individualmente ni 



CARTA DE MANIFESTACIONES – FUNDACIÓ MAS CASADEVALL F.P. - 2020  

3  
  

de manera agregada, material respecto a las Cuentas Anuales consideradas en 

su conjunto, motivo por el que no hemos procedido a su corrección.   

7. No tenemos conocimiento de la existencia, o sospecha, de errores u 
omisiones significativas que afecten a las cuentas anuales. Les 

confirmamos que las cifras e información correspondientes al ejercicio anterior, 

que se presentan a efectos comparativos en las cuentas anuales del ejercicio, 

2020 coinciden con las aprobadas por la Junta General de Accionistas.   

8. No tenemos conocimiento de incumplimientos o posibles 
incumplimientos de la normativa legal u otras disposiciones que sea de 

aplicación a la Entidad (relacionada con el medio ambiente, laboral, de 

protección de datos, etc.), cuyos efectos deban ser considerados en las Cuentas 

Anuales o puedan servir de base para contabilizar pérdidas o estimar 

contingencias. En este sentido, les confirmamos que no tenemos conocimiento 

de la existencia de ninguna contingencia por incumplimientos, litigios o 

demandas, originados como consecuencia de cualquier violación de la normativa 

vigente al respecto, que pudiera dar lugar a una sanción económica de importe 

significativo. Asimismo, les confirmamos que no existen reclamaciones o 
demandas recibidas ni en potencia que nuestros abogados y asesores 
fiscales nos hubiesen notificado que sea probable que nos vayan a ser 

planteadas y que hubiesen de ser provisionadas y/o desglosadas como 

contingencias por posibles pérdidas en las Cuentas Anuales. Los únicos 

abogados y asesores fiscales que se ocupan de los asuntos legales de la Entidad 

son los siguientes:   

- Abogados: no se han identificado  

- Asesoria fiscal y laboral: Assessoraments, S.L.  

9. Somos responsables del diseño, implantación y mantenimiento de 
los sistemas de control interno y contable de la Entidad con el objeto de 
prevenir y detectar incorrecciones materiales debidas a fraude o error. En 

relación con ello, les hemos comunicado los resultados de nuestra valoración del 

riego de que las cuentas anuales puedan contener una incorrección material 

debía a fraude. En este sentido, les confirmamos que no tenemos conocimiento 

de la existencia, o sospecha de existencia, de incorrecciones materiales debidas 
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a fraude en las que hubieran estado implicados miembros de la Dirección o 

empleados de la Entidad que hayan tenido una intervención sustancial en los 

sistemas de control interno y contable. Tampoco se han detectado 

incorrecciones materiales debidas a fraude en las que se encontraran implicados 

otros empleados de la Entidad, que pudieran tener un efecto material sobre las 

Cuentas Anuales.  

10. Los únicos compromisos, contingencias y responsabilidades a la 
fecha de cierre son los reflejados en las Cuentas Anuales. Asimismo, en su 

caso, se incluye la información que hemos considerado significativa sobre la 

naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la Entidad que no figuran 

recogidos en el balance, así como su posible impacto financiero.   

11. Desde la fecha de cierre de las Cuentas Anuales hasta la fecha de 
esta carta, no ha ocurrido ningún hecho, ni se ha puesto de manifiesto 
ningún aspecto que pudiera afectar, significativamente, a las Cuentas 
Anuales y que no esté reflejado en las mismas.   

12. La Entidad no tenía, ni tiene en este momento despidos en curso, ni 
necesidad o proyecto de efectuarlos, de los que pudieran derivarse pagos 
por indemnizaciones de importancia, al amparo de la legislación vigente, que 

no estén ya reflejados en las Cuentas Anuales. Por esta razón, no se estima 

preciso efectuar provisión adicional alguna por este concepto.   

13. La Entidad tiene título de propiedad adecuado de todos los bienes activos 

contabilizados, los cuales están libres de gravámenes e hipotecas, salvo los 

indicados en la memoria.   

14. No existen activos no financieros corrientes valorados a importes 

superiores a sus valores netos de realización o valores recuperables.   

15. Los saldos de las cuentas de inmovilizado material no reflejan bienes que 

pudieran haberse dado de baja o estuvieran fuera de uso, salvo los indicados en 

la memoria.   

16. No se han dado de baja activos financieros de los cuales no se hayan 

transferido los riesgos y ventajas sustanciales inherentes a su propiedad o para 

los que la Entidad haya retenido el control de los mismos.   
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17. Se han realizado las evaluaciones de deterioro de valor de los activos o 

grupos de activos al nivel adecuado y se han registrado, en su caso, las pérdidas 

por deterioro de valor correspondientes. Las Cuentas Anuales reflejan todos 
los ajustes requeridos de acuerdo con las normas de registro y valoración 
correspondientes al 31 de diciembre de 2020.   

18. El inventario físico fue realizado con la supervisión adecuada y los 

registros de existencias fueron ajustados como consecuencia del mismo.   

19. La Entidad no tenía, ni tiene, operaciones con instituciones financieras que 

supongan una restricción a la libre disposición de saldos en efectivo, u otros 

activos o pasivos financieros, salvo aquellas que figuran en la memoria.   

20. En relación con los impuestos y la situación fiscal de la Entidad les 

manifestamos que:   

a. Se ha realizado provisión adecuada de los pasivos de naturaleza 

fiscal, tanto de ámbito local como nacional e internacional. Por otra parte, 

no esperamos que al inspeccionarse los ejercicios abiertos, el importe de 

las eventuales liquidaciones adicionales exceda sustancialmente de las 

provisiones existentes destinadas a tal fin en las Cuentas Anuales.   

b. Les hemos facilitado todas las opiniones fiscales emitidas por 

expertos independientes para soportar las posiciones fiscales sujetas a 

interpretación.   

c. Los activos por impuestos diferidos sólo se han reconocido en la 

medida en que es probable su recuperación futura.   

d. Las estrategias fiscales consideradas en la evaluación de la 

recuperación de los activos por impuestos diferidos son prudentes, 

razonables y van a ser implantadas.   

e. Les hemos facilitado toda la documentación justificativa sobre los 

métodos empleados para calcular los precios de transferencia aplicados 

a las operaciones con entidades vinculadas, los cuales consideramos son 

correctos.   
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21. Todos los saldos y transacciones con entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas, incluso por estar sometidas a una misma unidad de decisión, y otras 

partes vinculadas están adecuadamente contabilizados y desglosados en la 

Memoria, no habiendo efectuado otras transacciones con personas físicas o 

jurídicas vinculadas a la Entidad. El registro de todas las transacciones se ha 

realizado a precios de mercado y existe un sistema adecuado de documentación 

de las mismas.   

22. No existen operaciones mantenidas con entidades residentes en 
paraísos fiscales.  

23. La Entidad no tiene compromisos por pensiones o prestaciones laborales 

similares de los que puedan derivarse obligaciones futuras, adicionales a las 

indicadas en las Cuentas Anuales.   

24. La Entidad ha llevado a cabo todas sus operaciones con terceros de 
una forma independiente, realizando sus operaciones en condiciones 

normales de mercado y en libre competencia.   

25. No existe ninguna partida que deba ser incluida en la información 

medioambiental y que no haya sido incluida en las cuentas anuales; lo mismo 

les manifestamos respecto de los derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. La entidad no tiene un impacto directo y significativo sobre el 

medioambiente y cumple con la normativa de protección y mejora del 

medioambiente que le es de aplicación.    

26. La información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de los 

instrumentos financieros ha sido desglosada adecuadamente en la memoria de 

las cuentas anuales. Para cada tipo de riesgo se ha facilitado la información 

relativa a la exposición al riesgo y cómo se produce éste, incluyendo una 

descripción de los objetivos, políticas y procedimientos de la Sociedad para su 

gestión y los métodos utilizados para su medición, así como información 

cuantitativa sobre la exposición al riesgo y sobre las concentraciones de riesgo.    

27. Los siguientes conceptos han sido desglosados adecuadamente en la 
memoria de las cuentas anuales:  
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a. Los juicios y las estimaciones que la Dirección de la Sociedad 
haya realizado en el proceso de evaluación y aplicación de las políticas 

contables; y  

b. Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos 

relevantes sobre la estimación de incertidumbres en la fecha de cierre del 

ejercicio, siempre que éstos pudieran poner de manifiesto la existencia de 

riesgos significativos de que se produjeran cambios materiales en el valor 

de los activos o pasivos.    

28. Les confirmamos que únicamente se han compensado, y, en 

consecuencia, presentado un importe neto en las cuentas anuales, aquellos 

activos y pasivos financieros e impuestos corrientes y diferidos respecto de los 

cuales la Sociedad tiene el derecho exigible de compensar los importes 

reconocidos y la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el 

activo y cancelar el pasivo simultáneamente.  

29. Les hemos facilitado todos los contratos, acuerdos e información relativa 

a las evaluaciones realizados para definir la existencia de control, influencia 

significativa o control conjunto de las inversiones y los negocios conjuntos.  

30. Les informamos que la Entidad no pertenece a un conjunto de entidades 

domiciliadas en España sometidas a una misma unidad de decisión.   

31. Las Cuentas Anuales adjuntas incluyen la información requerida en 
relación con:   

a. El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de 
cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal 
de alta dirección y los miembros del órgano de administración, 
cualquiera que sea su causa, así como sobre las indemnizaciones por 

cese, los pagos basados en instrumentos de patrimonio y el importe de 

los anticipos y créditos concedidos a los mismos. Asimismo, se incluye 

información relativa a las obligaciones contraídas en materia de pensiones 

o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 

antiguos y actuales del órgano de administración y personal de alta 

dirección.   
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Al respecto, les manifestamos que las personas/cargos que nuestra 

entidad considera como “alta dirección” son los siguientes: Josep 

Mendoza i Jorge.  

b. Los administradores no han informado de ninguna situación
de conflicto de interés directo o indirecto que pudieran tener con la 
sociedad, tal y como establece el art. 229 del TRLSC);   

c. El importe de los honorarios abonados a nuestros auditores
de cuentas por auditoría de cuentas y otros servicios de verificación. 

Asimismo, se detalla el total de los honorarios cargados por otras 

sociedades de la red del auditor de cuentas de la Sociedad como 

consecuencia de servicios de asesoramiento fiscal, otros servicios de 

verificación y otros servicios prestados;   

d. El número medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio expresado por categorías, así como la distribución por sexos 

del personal al término del ejercicio desglosado por categorías y niveles.  

32. La información correspondiente sobre los aplazamientos de pago
efectuados a los proveedores en operaciones comerciales, según lo 

establecido en la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Dicha información tiene en cuenta la 

modificación incluida por el artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de 

medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 

de empleo.   

JOSEP MENDOZA i JORGE 

DIRECTOR  
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FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, 

F.P. 

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’EXERCICI 2020 
 

Serinyà , Juny 2020 

1.ACTIVITAT DE L’ENTITAT. 
 

La FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, F.P (“ FAMC “ en lo successiu), es constituí 

el 5 de Juny del 1.987, Notari de Barcelona, Sr. Josep Maria Puig Salellas, nº1 1.477  de 

protocol. 

Són finalitats principals de la FAMC les de donar suport de llocs de vida treball per 

a les persones joves i adultes de Catalunya amb trastorns de l’espectre autístic, per tal 

d’atendre a les seves necessitats de tractament mèdic , sanitari, educatiu i laboral, així com 

d’assistència legal, amb màxima cura a les seves possibilitats socials. 

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no 

discriminació entre les persones que reuneixin les següents condicions: 

• Sol·licitar la prestació o servei que la FAMC pugui oferir. 

• Complir , si escau, en cas, els requisits objectius específics que complementàriament 

pugui acordar el Patronat. 

 

L’àmbit d’actuació de FAMC serà principalment a Catalunya. Domicili social a Barri 

dels Casals, nº 13, 17852 Serinyà, Pla de  l’Estany. Girona. 

És inscrita amb el numero 323 al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat 

de Catalunya, per Ordre de 6 d'octubre de 1987 del Conseller de Justícia. 

Per resolució de 9 d’Octubre de 1.987 del Director General de Dret i d’Entitats 

Jurídiques, la FAMC fou classificada com a Benèfic-Assistencial i, amb data 23 de setembre 

de 1.988 , el Director General de Tributs va dictar resolució per la que concedia exempció 

subjectiva prevista al text refós de l’ impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats. 

Té el NIF G-58434994. Als efectes dels beneficis fiscals de la Llei 49/2002 la FAMC 

ha presentat la documentació corresponent a l’Agència Tributaria. 

La FAMC porta a terme la seva activitat bàsicament per medi del Centre “Mas 

Casadevall”, situat al Mas del mateix nom, municipi de Serinyà ( Pla de l’Estany). El 30 

de desembre de 1988 fou autoritzada l’obertura del centre esmentat, per acord de 
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l’Ajuntament de Serinyà. A més, Mas Casadevall disposa, per a portar a terme la seva 

activitat, d’una llar – residència al municipi de Banyoles, Carretera de Camos 51. 

 

Activitat de la Fundació té els següents registres en els corresponents organismes oficials: 

a) Fundació de Pares de Psicòtics i Autistes (nom de FAMC des de la seva constituició 

fins el  13/01/03, data en que passa a denominar-ne “Fundació Autisme Mas 

Casadevall, F.P”,  Barri dels Casals, 13, 17852 Serinyà. Girona. Inscrita en el Registre 

d’Entitats, Serveis   Establiments Socials, Secció Entitats Privades d’Iniciativa Social, 

amb el nº E- 00126, per resolució de la Direcció General d’Afers Socials de data 

7/9/1988. 

b) Mas  Casadevall-  I,  Llar  Residència  per  a  disminuïts.  Carretera de Camós,,53 de 

Banyoles. Inscrita en el Registre d’Entitats. Serveis i Establiments Socials. Secció 

d’Acolliment residencial, amb el nº de registre S-02218 per resolució del Secretari 

general del Departament de Benestar Social, de data 7/9/1993. 

c) Mas Casadevall-II , residència per a disminuïts. Mas Casadevall 17852. Serinyà (Pla 

de l’Estany). Inscrit en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. Secció 

Acolliment residencial, amb el nº de registre S-00593 per resolució del Conseller de 

Benestar Social de data 17/5/1990. Modificat en el 2005 el Registre amb el nº S-06365 

 

d) Mas Casadevall- centre Ocupacional. Mas Casadevall 17852. Serinyà (Pla de l’Estany). 

Inscrit en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. Secció Acolliment diürn, 

amb el nº S-00967 per resolució del Conseller de Benestar Social, de data 27/12/1990, 

(la inscripció) , i per Resolució del Secretari General del Departament de Benestar 

Social de data 7/3/1994 (la modificació registral). 

La FAMC no ha otorgat ajuts a tercers. Totes les activitats que es duen a terme ho 

son en compliment de les finalitats fundacionals. 

INFORMACIÓ SOBRE LES PERSONES USUÀRIES I/O BENEFICIARIES DE LES ACTIVITATS 

DESCRITES. 

Desglossant la informació per sexe i detallant l’impacte diferenciat d’aquestes 

activitats sobre homes i dones. 

Usuari/es  el 2020 : 

 De Gener a Agost  36  usuari/es 20 % dones. 

 D’Agost  a Desembre 37 usuaris/es 19%  dones 

 

INFORMACIÓ SOBRE LES ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS 

D’IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DURANT L’ANY 2020 
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Tenim especial cura per preservar i promoure accions per una igualtat de tracte 

d’oportunitats entre les dones i els homes des de la constitució de l’Entitat, tant amb 

els usuaris atesos i els integrats laboralment com el personal de suport directe i indirecte 

(tècnics, educadors, serveis, manteniment, administració, etc.) 

En el personal de suport de FAMC treballen  54 professionals (34 % homes i 66 % 

dones) dels diferents àmbits ( Direcció, Administració, Treball Social, Educadors, Metges i 

Personal de Serveis). 

ESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES 

DURANT L’EXERCICI I LA FORMA COM ES GESTIONEN 

L’entitat és una Fundació privada, i es regeix per allò que determina la Llei 5/2001, de 

2 de Maig, sobre Fundacions Privades i per les normes contingudes en els estatuts 

fundacionals. D’acord amb l’article 23 dels estatuts, en cas d’extinció, els bens sobrants, es 

destinaran a una altra institució de finalitats anàlogues ó similars d’acord amb allò que 

preveu la Llei d Fundacions.La FAMC no ha subscrit convenis de col·laboració empresarial 

en activitats d’interès general.Les compensacions de despeses meritades pels membres dels 

òrgans de govern no són significatives. No existeixen acomptes concedits al conjunt dels 

membres de l’òrgan de govern. 

Al final de l’exercici del 2020 els membres del Patronat són: 

 

 

La FAMC, no ha subscrit convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès 

general. Podeu  veure la memòria  d’activitats  del 2019 en la web: www.mascasadevall.net  , 

en l’apartat de documents: La memòria del 2020  es podrà trobar a la web de Fundació Autisme 

Mas Casadevall a partir del mes d’Agost del 2021 degut a la situació d’emergència que ha patit 

la FAMC per motiu de la pandèmia de COVID19 i el retorn paulatí a la nova normalitat 

CARREC NOM DNI TERMINI

President José Luis Bruned 37.585.475W 05/06/2026

VicePresident Miquel Serra Heras 37.674.040V 05/06/2023

VicePresident Lluis Desoi Guitart 40.283.579E 05/06/2023

Secretraia Irene Calvis Rovira 46.137.075H 05/06/2023

Tresorer Joaquim Bruned Adra 38.114.882H 05/06/2023

Vocal Fina Burset Camps 40.268.361F 05/06/2023

Vocal Joan Calvís Casas 36.453.947M 05/06/2023

Vocal Montse Oller Pujolàs 40.309.218Q 30/11/2022

Vocal Mª Angels Roca Roca 46.202.077E 05/06/2023

Vocal Laura Bosch Delgado 46.652.365Q 09/12/2021

Vocal Josep Ventura Oller 39.157.181A 04/06/2025

http://www.mascasadevall.net/
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

1. Imatge Fidel. 

a) Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financiera i dels 

resultats de l’entitat, i els fluxos incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu s’han obtingut dels 

estats comptables de l’associació. 

b) S’han aplicat les disposicions legals en matèria comptable. 

c) L’aplicació de les disposicions legals es suficient per presentar la imatge fidel de la fundació. 

2.  A l’exercici 2020  s’han aplicat tots els principis comptables obligatoris. 

3.  Aspectes crítis de la valoració i estimació de la incertesa. 

a) No hi ha cap incertesa a la data de tancament de l’exercici, ni cap risc important que pugui 

suposar canvis significatius en el valor dels actius o dels pasius a l’exercici següent.  

b) S’han aplicat els principis comptables recollits en la legislació vigent. No s’han produit 

canvis significatius en les estimulacions comptables. 

c) Els comptes anuals s’han elaborat d’acord amb el principi d’entitat en funcionament. 

4.  Comparació de la información. 

No ha convingut la modificació de l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys, ni de 

l’estat de canvis en el patrimoni net. 

Si bé durant l’exercici 2.019 d’acord amb el que disposava el Decret del Departament de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya, número 259/2008 els referits Comptes Anuals es consideraven 

inicials fet per qual no s’incloïen xifres comoparatives, fent constar en nota de memoria, el 

balanç i el compte de pèrdues i guanys inclosos en els Comptes Anuals referents a l’exercici 

precedent. 

Actualment tota la información inclosa a la memoria es pesenta amb xifres comparatives 

referents a l’exercici anterior, sense haver procedit amb cap adaptació prèvia. 

 

5. Agrupació de partides. 

Totes les partides que han estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a l’estat 

de canvis en el patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efetiu s’expliquen convenientment als 

corresponents punts d’aquesta memòria. 
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6.  Elements recollits en diverses partides. 

Tots els elements patrimonials, am el seu import, que estiguin registrats en dues o mes partides 

del balanç, s’expliquen convenientment als corresponents punts d’aquesta memoria. 

7. Canvis en Criteris comptables. 

L’associació ha aplicat el que disposaren el Decret del Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya, numero 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. 

8. Correcció d’errors 

No s’han produït correccions d’errors significatius durant l’exercici. 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

Proposta d’aplicació de l’excedent 

 

 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

1.   Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o 

el cost de producció. El cost de l'immobilitzat intangible adquirit mitjançant combinacions de 

negocis és el seu valor raonable en la data d'adquisició. Després del reconeixement inicial, 

l'immobilitzat intangible es valora pel seu cost, menys l'amortització acumulada i, si escau, el 

import acumulat de les correccions per deterioració registrades.  

Per a cada immobilitzat intangible s'analitza i determina si la vida útil és definida o indefinida.  

BASES REPARTIMENT IMPORT

Excedent de l'exercici 79.733,09 € 

Total base de repartiment= Total aplicació

Aplicació Import

Fons dotacional

Fons especial

Romanent

Ex edent d'aplicació en activitats estatutàries

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 79.733,09 € 

Total aplicació = Total base de repartiment 79.733,09 € 
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La Fundació aplica, en el seu cas el que disposen les Normes de Valoració 5 i 6, “Immobilitat 

intangible” i “Normes particulars sobre l’immobilitzat intangible”, del Decret de la Generaliltat 

de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

No s’han practicat correccions valoratives per deteriorament de l’immobilitzat intangible. 

No hi han drets sobre bens cedits en us gratuïtament 

No existeix immobilitzat amb vida útil indefinida. 

No hi ha drets sobre béns cedits en ús gratuïtament. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural 

L'entitat classifica com a Béns del Patrimoni Històric aquells elements recollits en la Llei 16/1985, 

de 25 de juny, del Patrimoni Històric Español. Són béns que la comunitat considera oportú 

preservar per raons d'índole artística o cultural, sent un dels seus trets característiques el fet 

que no es poden reemplaçar. 

No hi ha immobilitzat d’aquest tipus. 

3. Immobilitzat material 

L’immobilitzat material, és activat per preu d’adquisició. S’amortitza linealment. Els coefficients 

son dins dels limits fiscals admesos. No s’han activat despises financeres ni costos de 

desmantellament o retirada. 

La fundació aplica el que disposem les Normes de Valoració 2 i 3, “Immobilitzat material” i 

“Normes particulars sobre immobilitzat material”, del Decret de la Generalitat de Catalunya 

259/2008 de 23 de desembre. No s’han realitzat correccions valoratives per deteriorament de 

l’immobilitzat material. No obstant, quan es manifesti un deteriorament evident d’un element 

de l’immobilitzat, es procedirà a la oportuna correció valorativa, que revertirà quan desa 

pareixin les causes que la motivaren. 

Els costos d’ampliació, modernització i millores es consideren mes valor de l’element si 

representen un augment de la seva vida útil. 

La Fundació no ha efectuat treballs per al seu immobilitzat material. No obstant, quan es 

produeixi aquesta circumstància, es procedirà a activar els costos directes de producció derivats 

d’aquets treballs. 

4.  Inversions immobiliàries 

Els terrenys o construccions que l'entitat destini a l'obtenció d'ingressos per arrendaments o els 

quals posseeixi amb la intenció d'obtenir plusvàlues a través de la seva alienació s'inclouen en 

l'epígraf “inversions immobiliàries”. Així com aquells terrenys i edificis els usos futurs dels quals 

no estiguin determinats al moment de la seva incorporació al patrimoni de l'Entitat. 
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L’Entitat no té terrenys ni construccions classificats com a Inversions immobiliàries 

5.   Arrendaments 

L'arrendament d'un actiu es comptabilitza per la naturalesa d'aquest últim quan es transfereixen 

tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte d'arrendament. 

Aquesta transferència es dedueix de les condicions del contracte en el qual s'evidencia que es 

va a exercitar l'opció de compra al finalitzar aquest o que de les seves condicions s'entén que es 

va a transferir a l'arrendatari al finalitzar el termini o quan el període de l'arrendament coincideix 

o cobreix la major part de la vida econòmica de l'actiu.  

Els contractes d’arrendament financer vigent al tancament de L’exercici, en el se cas, s’han 

comptabilitzat segons la Norma de valoració 9ª, del Decret de la Generalitat de Catalunya 

259/2008 de 23 de desembre. 

6.   Permutes 

En les permutes de caràcter comercial, es valora l'immobilitzat material rebut pel valor raonable 

de l'actiu lliurat més les contrapartides monetàries lliurades a canvi tret que es tingui una 

evidència més clara del valor raonable de l'actiu rebut i amb el límit d'aquest últim. 

No s’han produït permutes a l’exercici 

7.  Instruments financers 

a)  Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius financers 

i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor raonable. 

Hom a aplicat el que disposa l’apartat 10 “Instruments Financers” del Decret de la Generalitat 

de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

b) Els criteris aplicats per a determirar l’existència d’evidència objectiva de deteriorament, així 

com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la baixa definitiva d’actius financers 

deteriorats.  

La fundació considera que axisteix evidencia objectiva de deteriorament quan el valor en llibres 

d’una inversión es superior al seu valor recuperable. La correcció de valor i la seva reversió es 

registren com una despesa o un ingrés, respectivament, i la baixa definitiva d’actius financers 

deteriorats es realitza quant s’estima irrecuperalbe l’esmentat deteriorament en tot cas s’alica 

lo disposat a l’apartat 10, “Instrument financers” del Decret de la Generalitat de Catalunya 

259/2008 de 23 de desembre. 

c) Criteris emprats per al registre de la baixa d’actius financers i passius financers. 

Es registra la baixa quan es realitza l’actiu o es liquida el passiu, o quan el seu deteriorament es 

considera irreversible. 
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d) Contractes de garanties financeres; indicant el criteri seguit tant en la valoració inicial com 

posterior. 

Hom aplica el que disposa l’apartat 10, “Instruments financers” del Decret de la Generalitat de 

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

e) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades; s’ha d’informar sobre el criteri seguit 

en la valoració d’aquestes inversions, així com l’aplicat per a registrar les correccions valoratives 

per deteriorament. 

Hom aplica el que disposa l’apartat 10, “Instruments financers” del Decret de la Generalitat de 

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

f) Els criteris emprats en la determinació dels ingresos o despeses provinents de les diferents 

categories d’instruments financers: interessos, primes o descomptes, dividends, etc. 

Hom aplica el que disposa l’apartat 10, “Instruments financers” del Decret de la Generalitat de 

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

8. Cobertures comptables. 

Hom aplica el que disposa l’apartat 10, “Instruments financers “del Decret de la Generalitat de 

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

9. Existències 

Les existències es valoren al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període 

de temps superior a l'any per a estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest valor, les 

despeses financeres oportuns.  

 

Hom aplica el que disposa l’apartat 1, “Existències” del Decret de la Generalitat de Catalunya 

259/2008 de 23 de desembre. 

En aquest apartat el material emprat per als tallers i llars segons inventari els productes en curs 

I semielaborats, es comptabilitzen per una quantitat fitxa. 

10. Transaccions en moneda estrangera 

Hom aplica el que disposa l’apartat 12, “Moneda estrangera” del Decret de la Generalitat de 

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

11. Impostos sobre beneficis 

Hom aplica el qaue disposa l’apartat 14, “Impostos sobre beneficis” del Decret de la Generalitat 

de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

12. Ingressos i despeses 
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Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del import, és a dir, quan es produeix el 

corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment 

que es produeixi el corrent monetari o financera derivada d'ells. Concretament, els ingressos es 

calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels 

béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i 

impostos. 

La Fundació es de fins benèfics, sense afany de lucre, i està exempta d l’impost sobre beneficis. 

Tots els ingressos son rendes exemptes d’acord amb la legislació fiscal, (art.6 Llei 49/2002). La 

totalitat dels ingresos es destinen als fins fundacionals. 

13. Provisions i contingències 

Els comptes anuals de l’entitat recullen totes les provisions significatives en les quals és major la 

probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. 

 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generin 

obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre 

les conseqüències del succés que les motiven i són re-estimades en ocasió de cada tancament 

comptable. S'utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les quals van anar 

originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes 

obligacions deixen d'existir o disminueixen.  

 

En general, s’ha aplicat el principi de meritació. 

Els ingresos i despeses comuns a diverses activitats o serveis s’imputen a cadascun d’ells segons 

criteris raonables. 

En tractar-se d’una associació dedicada a la prestació de serveis assistencials, i donat que els 

seus serveis es facturen i liquiden en el curt termini, no procedeix aplicar els mètodes de 

percentatge de realització. Els serveis prestats, en els seu cas, s’entenen meitats totalment en 

el momento de la seva facturació. 

A mes a mes, s’aplica el que disposa l’apartat 15, “Ingressos per vendes i prestacions de serveis”, 

del Decret de la Generalitat de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

 

14. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

L'activitat mediambiental és aquella l'objectiu de la qual és prevenir, reduir o reparar el dany 

que es produeixi sobre el medi ambient. 

L'activitat de l’entitat, per la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental significant.  

Els elements destinats per la fundació a preservar i conservar el medi ambient, en el seu cas, es 

valorarien aplicant les normes del Decret de la Generalitat de Catalunya 259/2008 de 23 de 

desembre, sobre l’immobilitzat material. 
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15. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal; en particular, els 

referits a compromisos per pensions. 

S’aplica el que disposa l’apartat 17, “Passius per retribucions a llarg termini al personal”, del 

Decret de la Generalitat de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

16. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions i donacions per a l’activitat ó a l’explotació, es consideren ingresos de l’exercici 

al que corresponen. Les subvencions i donacions de capital s’imputen a ingresos segons el 

mateix criteri d’amortització dels bens adquirits amb elles. La fundació no ha rebut llegats. 

17. Negocis conjunts 

L’entitat no realitza cap mena de negoci conjunt amb cap altre entitat, en aplicación de lo 

disposat a l’apartat 19, “Negocis conjunts”, del Decret de la Generalitat de Catalunya 259/2008 

de 23 de desembre. 

18. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

S’aplica el que disposa l’apartat 20, “Operacions entre entitats del grup”, del Decret de la 

Generalitat de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

Pel actius no corrents mantinguts per la venda s’aplica el que disposa l’apartat 8, “Actius no 

corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda”, del decret de la Generalitat 

de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

1. Anàlisi i justificació del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en 

aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives 

per deteriorament acumulades; indicant el següent: 
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2. Informació sobre: 

a) Costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major valor 

dels actius, especificant les circumstàncies que s’han tingut en compte per a la seva valoració. 

No hi ha costos de desmantellament, retir o rehabilitació, inclosos com a major valor dels actius. 

Els terrenys i construccions corresponent al centre propietat de la Fundació que te per nom 

“Fundació Autisme Mas Casadevall“, situat al municipi de Serinyà, (Pla de l’Estany). Està 

escripturat a nom de la Fundació. 

Les instal·lacions i altres elements d’immobilitzat que s’hi incorporen están suportats pels 

corresponents documents justificatius. 

La Fundació no va procedir a l’actualització de balanços prevista al R.D. 7/1996, de 7 de juny. No 

hi ha bens afectats a garanties.  

b) Vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per clases d’elements, així com els mètodes 

d’amortització emprats, informant de l’amortitizació de l’exercici i l’acumulada que 

correspongui a cada element significatiu d’aquest epígraf. 

Els coeficients d’amortització anual de l’exercici 2020, aplicats de forma lineal atenent a la vida 

útil estimada dels bens, son els següents: 

Terrenys i  
const ruccions

Inst al·lacions 
t ècniques i  alt re 

immobilit zat  
mat er ial

Immobilit zat  en 
curs/  best ret es TOTAL

2 3 4 5

2019 1.364.507,32 €  1.060.670,59 €   2.425.177,91 €       

42.798,42 €           42.798,42 €               

-  €                               

2019 1.364.507,32 €  1.103.469,01 €   -  €                        2.467.976,33 €       

2020 1.364.507,32 €  1.103.469,01 €   -  €                        2.467.976,33 €       

73.172,56 €           73.172,56 €               

46.002,37 €           46.002,37 €               

-  €                               

2020 1.364.507,32 €  1.176.641,57 €   -  €                        2.495.146,52 €       

2019 680.387,70 €      707.194,86 €        1.387.582,56 €       

39.537,87 €         55.152,17 €           94.690,04 €               

2019 719.925,57 €      762.347,03 €        1.482.272,60 €       

2020 719.896,95 €      762.313,42 €        1.482.210,37 €       

39.537,87 €         60.971,35 €           100.509,22 €            

44.633,86 €           44.633,86 €               

2020 759.434,82 €      778.650,91 €        1.538.085,73 €       

J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL EXERCICI

K) AMORTITZACIONS, SALDO FINALEXERCICI

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL, EXERCICI

AMORTITZACIO ACUMULADA , SALDO INICIAL EXERCICI 

( + ) Dotació a l' amortització de l' exercici

( - ) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

( - ) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos

D SALDO FINAL BRUT EXERCICI

G) AM ORTITZACIÓ ACUM ULADA, SALDO INICIAL, EXERCICI

( + ) Dotació a l' amortització de l' exercici

( + ) Augments per adquisicions o traspassos

( - ) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos

( + ) Ampliacions i millores

( + ) Resta d' entrades

( - ) Sortides, baixes o reduccions

( - / + ) Traspassos a / de actius no corrents mantinguts per a  la venda o operacions interrompudes

( - / + ) Traspassos a / de altres partides

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 

( + ) Adquisicions Mitjançant  combinacions de negocis

( + ) Aportacions no dineràries

( + ) Ampliacions i millores

( + ) Resta d' entrades

( - ) Sortides, baixes o reduccions

( - / + ) Traspassos a / de actius no corrents mantinguts per a  la venda o operacions interrompudes

( - / + ) Traspassos a / de altres partides

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI

C) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI

( + ) Aportacions no dineràries
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COEFICIENT ANUAL 

       Edificis i construccions 3 % 

Instal·lacions tècniques 10% 

Maquinaria 10 a 20 % 

Mobiliari 20 % 

Equips processos d’informació 20 % 

Elements de transport 20 % 

       Altre immobilitzat material 3 a 20 %  

L’entitat no ha procedit a cap actualització de valors l’empara d’una Llei. No s’han efectuat 

treballs per a l’immobilitzat ni figuren partides per una quantitat fitxa. 

En aquest grup esta inclòs l’immobilitzat que es propietat de la Fundació i de lliure disponibilitat, 

i els bens que estan en us adquirits mitjançant contractes d’arrendament financer, en els seu 

cas. La amortització aplicada esta dins dels coeficients fiscalment autoritzats , utilitzant el 

mètode lineal en tots els casos. No hi ha inversions en immobilitzat material situats fora del 

territori espanyol. No hi ha immobilitzat no afecte a l’explotació. 

L’immobilitzat material s’ha valorat a cost històric. No existeixen partides d’immobilitzat 

material activats per una quantitat fixa, ni s’activen interessos o diferencies de canvi La Fundació 

no efectua treballs per a seu propi immobilitzat material. Les millores de tercers es consideren 

mes valor de l’element immobilitzat si representen un augment de la seva vida útil. 

En cas contrari es reconeixen com despesa de l’exercici. Els coeficients lineals d’amortització, 

segons la normativa vigent, es corregeixen, en el seu cas, pel doble torn d’utilització en els 

departaments en que procedeix, i tenint en compte les normes de bens usats, en els elements 

que son d’aplicació. 

c) Informació dels canvis d’estimació que afectin valors residuals, els costos estimats de 

desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització. 

No s’han prodüit canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als costos estimats de 

desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització sobre aquests punts 

en el present exercici. 

d) Característiques de les inversions en immobilitzat material adquirides a entitats del grup i 

associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per 

deteriorament acumulades. 



 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMÒRIA EXERCICI 2020 

 

MEMÒRIA AUDITORIA ECONÒMICA 2020   Pàg-13 
 

 

 

No s’ha adquirit immobilitzat material a entitats del grup i associades 

e) Característiques de les inversions en immobilitzat material situades fora del territori de 

Catalunya, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per 

deteriorament acumulades. 

No existeix immobilitzat material situat fora del territori de Catalunya. 

f) Import de les despeses financeres capitalitzades en l’exercici, així com els criteris seguits per 

a la seva determinació. 

No s’inclouen despeses financeres capitalitzades en l’exercici. 

g) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa , reconeguda o 

revertida durant l’exercici per a un immobilitzat material individual, s’hauria d’indicar: 

-Naturalesa de l’immobilitzat material. 

-Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de la pèrdua per 

deteriorament. 

-Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, en el seu cas, i 

-Si el mètode emprat fos el valor en ùs, s’han d’assenyalar els tipus d’actualització utilitzats en 

les estimacions actuals i en les anteriors, una descripció de les hipòtesis clau sobre les que s’han 

basat les projeccions de fluxos d’efectiu i de com s’han determinat els seus valors, el període 

que abasta la projecció dels fluxos d’efectiu i la seva taxa de creixement a partir del cinquè any. 

En aquest exercici la fundació no ha reconegut deterioraments significatius en el seu 

immobilitzat material. 

h) Respecte les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es revela la 

informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes d’immobilitzats afectats per 

les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals successos i circumstàncies que han 

portat al reconeixement i la reversió d’aquestes correccions valoratives per deteriorament. 

En aquest exercici la fundació no ha realitzat reversions per deteriorament en el seu 

immobilitzat material. 

i) S’ha d’informar de l’import de les compensacions de tercers que s’incloguin en el resultat de 

l’exercici per elements d’immobilitzat material el valor dels quals s’hagi deteriorat, s’hagin 

perdut o s’hagin retirat. 

No s’han prodüit compensacions de tercers que s’incloguin en le resultat de l’exercici per 

elements d’immobilitzat material el valor dels quals s’hagi deteriorat s’hagin perdut o s’hagin 

retirat. 
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j) Característiques de l’immobilitzat material no afecte directament a les activitats, indicant el 

seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades. 

No existeix immobilitzat material no afecte directament a l’activitat. 

k) Import i característiques dels béns totalemt amortitzats en ús, distingint entre 

construccions i resta d’elements. 

L’import dels bens integrats de l’immobilitzat material totalment amortitzats al tancament de 

l’exercici son: 

 

 

l) Béns afectes a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de restriccions a la 

titularitat. 

La titularitat jurídica de l’immobilitzat correspon a la fundació. No existeix immobilitzat afecte a 

garanties hipotecaries. 

m) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat material, indicant 

també l’import d’aquests actius. 

Detall de les subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat material, 

segons consten al balanç a 31/12/2020 

CONCEPTE AMORTITZAT

Construccions                                                 -   € 

Maquinària                                  37.781,43 € 

Utillatge                                                 -   € 

Altres instal·lacions                               357.310,50 € 

Mobiliari                                  48.779,25 € 

Equips Informàtics                                  28.696,59 € 

Elements de transports

Altre Immobilitzat                                  59.482,48 € 

TOTAL                               532.050,25 € 

2020
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n) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els 

compromisos ferms de venda. 

No hi ha compromisos ferms de venda, ni altres circumstancies significatives sobre els bens de 

l’immobilitzat material, fora de les indicades al punt 14 de la present Memòria. 

o) Qualsevol altra circumtància de caràcter substantiu que afecti a béns de l’immobilitzat 

material com ara: arrendaments, assegurances,litigis, embargaments i situacions anàlogues. 

No existeixen contingències de caràcter substantiu que afectin a bens de l’immobilitzat material. 

p) Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns de 

l’immobilitzat material. 

La fundació no te vigents contractes d’arrendament financer sobre bens de l’immobilitzat 

material. 

q) En el cas d’immobles, s’ha d’indicar de forma separada el valor de la construcció i del 

terreny. 

Valor dels terrenys: 46.578,44 euros. 

Valor de les construccions: 1.317.928,88 euros 

Amortització acumulada a 31/12/2020: 759.434,82 euros 

r)El resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans d’elements de 

l’immobilitzat material. 

No s’han alienat bens de l’immobilitzat material en el present exercici 

 CONCEPTE  ALTES/BAIXES  SALDO 31/12/2019 

 Subvencions Generalitat 

–Departament TASF ( Treball, 

Familia i Afers Socials) 101.931,31

Institut Català de Finances 156.263,17

Diputació de Girona 13.153,85 €                60.862,90

Caixes i Bancs 12.150,00 €                190.740,73

Fundació Roviralta 2.500,00 €                  43.379,97

Fundació Once 4.500,00 €                  43.029,44

Altres Privats 26.000,00 €                9.466,52

Ministeri d’Afers Socials 6.000,00 €                  96.747,13

Fundació Orange 5.000,00 €                  2.844,86

TOTALS 69.303,85 €                705.266,03 €           
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6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

La fundació no posseeix immobles classificats com a inversions immobiliàries 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

La fundació no posseeix bens de patrimoni cultural 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

1.Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i 

de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per 

deteriorament de valor acumulades; indicant el següent: 

 a) Saldo inicial. Aplicacions informàtiques 428,42  € 

b) Entrades o dotacions, especificant els actius generats internament i els adquirits          

mitjançant aportacions no dineràries. 0,00 € 

c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament. 0,00€ 

d) Augments/disminucions per transferències o traspassos d’altres partides, en 

particular a actius no corrents mantinguts per a la venda. 0,00€ 

e) Sortides, baixes o reduccions. 0,00€ 

f) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en l’exercici 

de les acumulades. 0,00€ 

g) Amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l’exercici de les acumulades. . 

Amortizacions de l’exercici 187,50 € 

h) Saldo final. 240,92 € 

i) Immobilitzat intangible totalment amortitzat: 7.006,19 € 

a)Informació sobre: Actius afectes a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de 

restriccions a la titularitat. 

Tots els actius son de lliure disposició 

b)Vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements, així com els 

mètodes d’amortització emprats, informant de l’amortització de l’exercici i l’acumulada que 

correspongui a cada element significatiu d’aquest epígraf 

El coeficient d’amortització que li correspondrà és el fixat per les taules d’amortització. 
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c)Sempre que tingui incidència significativa en l’exercici present o en exercicis futurs, s’ha 

d’informar dels canvis d’estimacions que afecten a valors residuals, vides útils i mètodes 

d’amortització. 

No hi han 

f)Import de les despeses financeres capitalitzades en l’exercici, així com els criteris seguits per 

a la seva determinació. 

No hi han 

g)Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o 

revertida durant l’exercici per a un immobilitzat intangible individual, s’ha d’indicar: 

No hi han 

h)Respecte les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es revela la 

informació assenyalada en la lletra anterior, les principals  classes d’immobilitzats afectats per 

les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals successos i circumtàncies que han 

portat al reconeixement i la reversió d’aquestes correccions valoratives per deteriorament. 

No hi han  

i)Característiques de l’immobilitzat intangible no afecte directament a les activitats, indicant 

el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades. 

j)Tot l’immobilitzat intangible, és afecte a les activitats de la fundació 

k)Pel que fa als béns cedits en ús gratuïtament a l’entitat, cal indicar-ne les caracteristiques i 

l’import qaue s’hi ha assignat 

No hi han 

l)Import i caracteristiques dels immobilitzats intangibles totalment amortitzats en ús. 

No hi ha 

m)Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat intangible, indicant 

també l’import d’aquests actius. 

No hi han 

n)Compromisos ferms de compra i fons previsibles de finançament, així com els compromisos 

ferms de venda. 

No hi han 

o)El resultat de l’exercici derivat de l’alineació o disposició per altres mitjans d’elements de 

l’immobilitzat in tangible. 
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No hi han 

p)L’import agregat dels desemborsaments per recerca i desenvolupament que s’hagin 

reconegut com a despeses durant l’exercici, així com la justificació de les circumstàncies que 

suporten la capitalització de despeses de recerca i desenvolupament. 

No hi han 

q)S’han de detallar els immobilitzats amb vida útil indefinida, assenyalant el seu import, 

naturalesa i les raons sobre les que es recolza l’estimació d’aquesta vida útil indefinida. 

No correspon 

r)Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti l’immobilitzat intangible com 

ara:arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues. 

No hi ha 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

La informació que es requereix a continuació per a les operacions d’arrendament, també s’ha 

de subministrar quan l’entitat realitzi altres operacions de naturalesa similar. 

9.1. Arrendaments financers 

No hi ha arrendaments financers 

9.2. Arrendaments operatius 

La fundació al tancament de l’exercici, te subcrits contractes d’arrendament d’immobles a 

Banyoles, utilitzats per la pròpia activitat assistència. 

Les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a despeses de l’exercici han suposat una 

despesa total de 10.999,05 € 

10. INSTRUMENTS FINANCERS 

10.1. Consideracions generals 

La informació requerida en els apartats següents és d’aplicació als instruments financers inclosos 

en l’abast de la norma de registre i valoració desena. 

A l’efecte de la seva presentació en la memòria, certa informació s’ha de subministrar pr classes 

d’instruments financers. Aquestes classes s’han de definir prenent en consideració la naturalesa 

dels instruments financers i les categories establertes en la norma de registre i valoració desena. 

S’ha d’informar sobre les classes definides per l’entitat. 
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10.2. Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i en 

els resultats de l’entitat. 

10.2.1.  Informació relacionada amb el balanç 

a)Categories d’actius financers i passius financers 

Es revela el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers i passius financers 

assenyalades en la norma de registre i valoració desena, d’acord amb l’estructura següent: 

a.1) Actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i 

associades 

 

a.2) Passius financers 

 

b) Actius financers i passius financers mantinguts per a negociar 

S’ha d’informar sobre l’import de la variació en el valor raonable, durant l’exercici i l’acumulada 

des de la seva designació, si s’ha d’indicar el mètode emprat per a realitzar aquest càlcul. 

Respecte dels instruments finacers derivats, deiferents dels que es qualifiquen com a 

instruments de cobertura, s’ha d’informar sobre la naturalesa dels instruments i les condicions 

importants que puguin afectar l’import, el calendari i la certesa dels fluxos d’efectiu futurs. 

La fundació al tancament de l’exercici no posseix cap actiu financer ni passiu financer mantingut 

per a negociar. 

c) Reclassificacions 

Si d’acord amb allò establert en la norma de registre i valoració desena, s’hagués de classificat 

un actiu financer de forma que aquest actiu passi a valorar-se al cost o al cost amortitzat, en 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Préstecs i partides a cobrar    

Actius disponibles per a la

venda: 

-    Valorats a valor

raonable

-    Valorats a cost

Derivats de cobertura

Total       4.430,18 €      2.127,14 €                    -   €          -   €             -   €          -   €             385.090,80 €          488.305,93 €          389.520,98 €               490.433,07 € 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini
Total

Instruments de patrimoni
Valors representatius de

deute
Crèdits, derivats i altres Instruments de patrimoni Valors representatius de deute Crèdits, derivats i altres

Actius financers mantinguts

per a negociar

Inversions mantingudes fins

al venciment
          4.430,18 €                2.127,14 €                           385.090,80 €                       488.305,93 €                389.520,98 €                     490.433,07 € 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Dèbits i partides a pagar                265.351,59 €                  33.868,60 €                  30.000,00 €             75.085,55 €           27.628,01 €          186.257,61 €                234.386,63 €          526.694,75 €          325.883,24 € 

Passius financers

mantinguts per a negociar

Derivats de cobertura

Total          265.351,59 €            33.868,60 €                           -   €            30.000,00 €            75.085,55 €           27.628,01 €          186.257,61 €          234.386,63 €          526.694,75 €          325.883,24 € 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini

TOTAL
Deutes amb entitats de crèdit Derivats Altres Deutes amb entitats de crèdit Derivats/Altres
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comptes de valorar-se al valor raonable, o viceversa, s’ha d’informar sobre els imports d’aquesta 

recalcificació per cada categoria d’acitus financers i se n’ha d’incloure una justificació. 

La fundació no ha rebut cap actiu financer de forma que aquest actiu passi a valorar-se al cost 

amortitzat, en comptes de valorar-se al valor raonable, o viceversa. 

d) Classificació per venciments. 

Per als actius financers que tinguin un venciment determinat o determinable, s’ha d’informar 

sobre els imports que vencin en cadascun dels cins anys següents al tancament de l’exercici i de 

la resta fins al seu últim venciment. Aquestes indicacions han de figurar separadament per a 

cadascuna de les partides d’actius financers i passius financers conforme a model de balanç: 

 

e)Transferències d’actius financers 

1 2 3 4 5 5+ TOTAL

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

Altres actius financers 488.305,93 €        2.127,14 €            490.433,07 €           

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

 
-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

488.305,93 €        -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       2.127,14 €            490.433,07 €           

1 2 3 4 5 5+ TOTAL

-  €                          

27.628,01 €           11.626,71 €           11.980,37 €           10.261,52 €           61.496,61 €             

-  €                          

-  €                          

-  €                          

2.178,00 €         15.000,00 €       15.000,00 €       32.178,00 €             29.806,01 €   

-  €                          

-  €                          

31.355,64 €           31.355,64 €             

-  €                          

165.510,28 €        165.510,28 €           232.208,63 € 
35.342,71 €           35.342,71 €             

-  €                          

-  €                          

262.014,64 €        26.626,71 €           26.980,37 €           10.261,52 €           -  €                       -  €                      325.883,24 €           

Venciment en anys 

Inversions societats del grup i associades

Crèdits a societats

Valors representatius de deute

Derivats

Altres actius financers

Altres inversions

Inversions financeres

Crèdits a tercers

Valors representatius de deute

Derivats

Altres inversions

Deutes comercials no corrents

Bestretes a proveïdors

Deutors comercials I altres comptes a

cobrar
Deutors per vendes i prestacions de

serveis

Deutors, societats del grup i associades

Deutors varis

Personal

TOTAL

Venciment en anys 

Obligacions i altres valor negociables

Deutes amb entitats de crèdit

Creditors per arrendament financer

Derivats

Altres passius financers

Deutes amb entitats del grup i associades

Creditors comercials no corrents

Creditors comercials i altres comptes a pagar

Proveïdors

TOTAL

Proveïdors entitats del grup i associades

Creditors varis

Personal

Bestretes de clients

Deutes amb característiques especials
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Quan l’entitat hagi realitzat cessions d’actius financers de manera que una part d’aquests actius 

o la seva totalitat no complexi les condicions per a la baixa del balanç, assenyalades en l’apartat 

2.9 de la norma de registre i valoració relativa a instruments financers, ha de proporcionar la 

informació següent agrupada per classes d’actius: 

- La naturalexa dels actius cedits. 

- La naturalesa dels riscos i beneficis inherents a la propietat als quals l’entitat és exposada. 

- El valor en llibres dels actius cedits i els passius associats, que l’entitat mantingui registrats,  

- Quan l’entitat reconegui els actius en funció de la seva implicació continuada, el valor en 

llibres dels actius que figuraven inicialment en el balanç el valor en llibres dels actius que 

l’entitat continua reconeixent i el valor en llibres dels passius associats. 

- La fundació no ha fet cessió de capa actiu financer 

f)Actius cedits i acceptats en garantia 

S’ha d’informar del valor en llibres dels actius financers lliurats com a garantia, de la classe a què 

pertanyen, així com dels terminis i condicions relacionats amb aquesta operació de garantia. 

Si l’entitat manté actius de tercers en garantia, siguin financers o no, dels quals pugui disposar 

malgrat que no s’hagi produït l’impagament, ha d’informar sobre: 

- El valor raonable de l’actiu rebut en garantia. 

- El valor raonable del qualsevol actiu actiu rebut en garantia del qual l’entitat hagi disposat i 

si té l’obligació de tornar-lo o no, i 

- Els terminis i condicions relatius a l’ús, per part de l’entitat , dels actius rebuts en garantia. 

La fundació no ha cedit ni acceptat cap actiu financer en garantia. 

g)Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit 

No hi ha pèrdues per deteriorament originades pel risc de crèdit. 

h)Impagament i incompliment de condicions contractuals. 

No s’han produït impagaments o incomplioments durant l’exercici. Els préstecs han estat 

cobrats i pagats d’acord a les seves condicions contractuals 

10.2.2. Informació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net 

No hi ha cap efecte en el compte de pèrdues o guanys nets procedents de les diferents 

categories d’instruments financers definides en la norma de registre i valoració desena.  

No hi ha cap efecte ni en els ingressos ni les despeses financers calculats per aplicació del mètode 

del tipus d’interès efectiu i 
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No hi ha cap correcció valorativa per deteriorament per a cada classe d’actius financers, així com 

l’import de qualsevol ingrés financer imputat en el compte de resultats relacionat amb aquests 

actius. 

Tots els ingressos i despeses generats durant l’exercici s’han comptabilitzat al compte de 

pèrdues i guanys. 

Hi ha hagut moviments que han afectat el patrimoni net. Veure punt 10.2.3.2 

10.2.3. Altra informació a incloure en la memòria 

10.2.3.1 Comptabilitat de cobertures 

La fundació no disposa d’instruments de cobertura d’aquest tipus. 

10.2.3.2 Valor raonable. 

El valor en llibres dels instruments financers constituiexen una aproximació acceptable del valor 

raonable. 

10.2.3.3 Entitats del grup, multigrup i associades 

Al tancament de l’exercici, hi ha una entitat associada a la fundació 

DENOMINACIÓ: Prevenció i tractament d’Autisme Mas Casadevall, F.P 

ADREÇA: Barri de Casals nº 13,  17852 Serinyà. Girona 

POBLACIÓ: Serinyà (Pla de L’Estany) 

C.P:17852 

CIF:  G- 17902693 

No s’han fet aquisicions durant l’exercici que hagin portat a qualificar a una entitat com a 

dependent. 

No s’han realitzat correccions valoratives per deteriorament en les diferents participacions. 

No s’han alienat ni disposat inversions en entitats del grup, multigrup i associades. 

Durant l’exercici l’entitat Prevenció i Tractament d’Autisme Mas Casadevall, F.P. ha donat la 

quantitat de 120.787,14€ en concepte de donació. 

L’entitat Prevenció i Tractament d’Autisme Mas Casadevall, F.P. manté un crèdit a la Fundació 

Autisme Mas Casadvall amb saldo a favor seu de 32.178,00 €: 2.178,00 € a curt termini i 30.000,00 

€ a llarg termini. 

Pel que fa al Patrimoni Net, hi ha un augment de 190.244,38 € corresponent a una part del 
condonació del deute a llarg termini per un import parcial 172.219,12 € i 16.025,16 € del préstec 
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a curt termini; efectuat mitjançant acord de Patronat de l’entitat Prevenció i Tractament 

d’Autisme Mas Casadevall, F.P. 
 
 

10.2.3.4 Usuaris i altres deutors 

Desglosament de la partida BII de l’actiu del balanç 

 

10.2.3.5. Altre tipus d’informació 

S’ha d’incloure informació sobre: 

a)Els compromisos ferms de compra d’actius financers i fonts prevesibles de finançament, així 

com els compromisos ferms de venda. 

No hi ha compromisos ferms de compra d’actius financers i fonts prevesibles de finançament, ni 

compromisos ferms de venda. 

b)Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti financers, com ara: litigis, 

embargaments, etc. 

No hi han circumstàncies de caràcter substantiu que afectin els actius financers, com ara: litigis, 

embargaments, etc. 

c)L’import disponible en les línies de descompte, així com les pòlisses de crèdit concedides a 

l’entitat amb els seus límits respectius, precisant la part disposada. 

d)Creditors amb entitats de crèdit 

d.1 creditors a llarg termini 

  

Crèdit amb CAIXABANK S.A, amb venciment 24/09/2024, el saldo pendent a 31/12/2020 és de 

33.868,60 € 

 

Usuaris Patrocinadors Deutors de les activitats Altres comptes a cobrar Total

Saldo inicial 2019 348.936,96 €                        348.936,96 €                  

Augments 1.713.101,78 €                    1.713.101,78 €               

Disminucions 1.742.074,16 €                    1.742.074,16 €               

Saldo final 2019 319.964,58 €                        319.964,58 €                  

Saldo inicial    2020 319.964,58 €                        319.964,58 €                  

Augments 2.012.112,55 €                    2.012.112,55 €               

Disminucions 2.024.961,90 €                    2.024.961,90 €               

Saldo final 2020 307.115,23 €                        307.115,23 €                  

-  €                                 
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d.2 creditors a curt termini 

 Crèdit amb CAIXABANK S.A. amb venciment 1/08/2021 , el saldo pendent a 31/12/2020 

és de : 13.616,00 € 

 Crèdit amb CAIXABANK S.A. amb venciment  31/07/2021 , el saldo pendent a 

31/12/2020 és de : 2.728,54 €  

Crèdit amb CAIXABANK S.A, amb venciment 24/09/2024, el saldo pendent a 31/12/2020 és de 

11.283,47 € 

          

 

 

e)L’import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa. 

No n’hi ha 

11. EXISTÈNCIES 

S’ha d’informar sobre: 

No s’han produït correccions valoratives 

No s’han inclòs despeses financeres a la valoració de les existències 

No existeixen compromisos ferms de compra i venda, ni informació sobre contractes de futur o 

d’opcions relatius a existències. 

La fundació te la plena disponibilitat de les existències 

Composició de les existències a 31/12/2020 

 

 

12. MONEDA ESTRANGERA 

La fundació no ha fet cap transacció en moneda estrangera. 

Primeres  matèries : 17.258,74 €                       

Productes  en curs  i  semiacabats : 12.204,85 €                       

29.463,59 €                       

2020
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13. FONS PROPIS 

 

Composició i moviments dels fons propis: 

 

 

Pel que fa a altres reserves del Patrimoni Net, de 223.  282,25 € hi ha un augment de 190.244,38 
€ corresponent a una part del condonació del deute a llarg termini per un import parcial 

172.219,12 € i 16.025,16 € del préstec a curt termini; efectuat mitjançant acord de Patronat de 
l’entitat Prevenció i Tractament d’Autisme Mas Casadevall, F.P. 

 

c)No hi han  desemborsaments pendents. 

d)No hi han  aportacions no dineràries. 

e)No hi ha aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors. 

f)No hi ha moviments dels fons especials ( constitució, ampliacions, reduccions i extinció). 

 

14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

L’import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren en el 

balanç, així com els reflectits en el compte de resultats, amb distinció dels vinculats directament 

amb les activitats de l’entitat i dels rebuts amb caràcter de capital. 

Saldo inicial 2019 520.328,75 €                      4.284,55 €                                  414.086,96 €-               110.526,34 €        

Augments 33.037,87 €                                33.037,87 €           

Disminucions 4.284,55 €-                                  4.284,55 €                   -  €                       

SALDO FINAL 2019 520.328,75 €                      33.037,87 €                                409.802,41 €-               143.564,21 €        

Saldo inicial 2020 520.328,75 €                      33.037,87 €                                409.802,41 €-               143.564,21 €        

Augments 79.733,09 €                                223.282,25 €               303.015,34 €        

Disminucions 33.037,87 €-                                33.037,87 €-           

SALDO FINAL 2020 520.328,75 €                      79.733,09 €                                186.520,16 €-               413.541,68 €        

FONS FUNDACIONAL RESULTATS DE L'EXERCICI ALTRES RESERVES TOTAL
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L’aplicació a resultats es fa seguint el mateix percentatge que l’amortització del be subvencionat. 

Subvencions d’explotació 

  

En el present exercici no s’han rebut altres donacions o llegats de capital fora dels detallats en 

els anteriors apartats. 

15. SITUACIÓ FISCAL 

En el quadre següent es presenta la conciliació entre els ingressos i despeses comptables (el 
resultat abans d’impostos, més els ingressos i les despeses que han anat directament a 
patrimoni net) i la base imposable: 
 

 
 

 CONCEPTE  SALDO 

31/12/2020 

 TRASPAS 

RESULTATS 

 ALTES/BAIXES  SALDO 

31/12/2019 

 Subvencions Generalitat 

–Departament TASF ( Treball, 

Familia i Afers Socials) 89.550,89 €          12.380,42 €-       101.931,31

Institut Català de Finances 147.247,99 €       9.015,18 €-          156.263,17

Diputació de Girona 46.382,67 €          27.634,08 €-       13.153,85 €             60.862,90

Caixes i Bancs 190.403,97 €       12.486,76 €-       12.150,00 €             190.740,73

Fundació Roviralta 41.490,30 €          4.389,67 €-          2.500,00 €                43.379,97

Fundació Once 45.453,77 €          2.075,67 €-          4.500,00 €                43.029,44

Altres Privats 37.898,47 €          2.431,95 €          26.000,00 €             9.466,52

Ministeri d’Afers Socials 98.173,70 €          4.573,43 €-          6.000,00 €                96.747,13

Fundació Orange 5.427,05 €             2.417,81 €-          5.000,00 €                2.844,86

TOTALS 702.028,81 €       72.541,07 €-       69.303,85 €             705.266,03 €       

Destinacio de les subvencions Import

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
Generalitat de Catalunya Departament TASF 1.416.265,91 €        
Donacions 338.998,09 €           

 1.755.264,00 €        

CONCILIACIÓ DE L'IMPORT NET D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST DE SOCIETATS

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici 79.773,09 €-                                              

AUGMENTS DISMINUCIONS

Impost sobre societats

Diferències permanent 1.984.708,22 €                      1.904.975,13 €                                        

COMPTE DE RESULTATS
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D’acord amb el règim fiscal especial per a entitats sense afanys lucratius, regulat en la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge, les activitats que duu a terme la Fundació es troben exemptes 
de tributació a l’impost sobre societats.  
No s’ha donat cap circumstància de caràcter significatiu amb altres tributs ni cap 
contingència de caràcter fiscal.  
D’acord amb la legislació vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat Social no poden 
considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 
inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys.  
La Fundació té oberts a inspecció tots els impostos principals i cotitzacions socials que li són 
aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits.  
 

16. INGRESSOS I DESPESES 

1. Els membres del patronat no reben cap retribució en compensació de la seva funció 

2. No s’han condedit ajuts en el present exercici. 

Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisinaments” . Cal detallar els 

imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de primeres 

matèries i altres matèries consumibles, i distingir entre compres i variació d’existències. 

Totes les compres, per import de 210.284,00 €, son consums de l’exercici i per l’activitat de la 

fundació. 

Desglossament de la partida 7.b del compte de resultats, “Càrregues socials”, amb distinció 

entre aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials. 

L’import de 299.923,38 € correspon íntegrament a carregues socials, No hi ha aportacions ni 

dotacions a pensions. 

Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació 

de provisions per operacions de les activitats”, amb distinció entre variació de provisions 

d’existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i 

variació de provisions per a altres operacions de les activitats. 

No s’han produït 

3.L’import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no 

monetaris i serveis. 

No s’han produït 

4.Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida “Altres 

resultats”. No existeixen resultats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida 

“Altres resultats” 



 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMÒRIA EXERCICI 2020 

 

MEMÒRIA AUDITORIA ECONÒMICA 2020   Pàg-28 
 

 

 

No s’en han produït 

17. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

No hi ha aplicades ni provisions ni contingències 

18. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 

1.Informació sobre els béns i drets que formen jpart de la dotació fundacional jo del fons social 

i sobre aquells que estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies, amb 

detall dels elements més significatius. 

La Fundació dedica tot el seu patrimoni a les finalitats fundacionals i estatutàries. No s’han 

produït alienacions de bens i drets durant l’exercici. 

Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l’alineació de béns i drets de l’entitat i 

sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut. 
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2.Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge 

legalment establert. Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es 

pot comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigui, presentació d’un pla aprovat 

per l’òrgan de govern per aplicar els recursos pendents. Quan escaigui, estat de compliment 

del pla aprovat per l’òrgan de govern en exercicis anterirors per aplicar els recursos del 

compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent. 

Segons 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, les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de 
les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats 
fundacionals. 

 El càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge 
legalment establert és el que es mostra a continuació: 
 

 

La totalitat dels ingressos s’ha dedicat a les finalitats estatutàries. Tots els recursos de la fundació 

es destinen a les finalitats que s’indica en els seus estatuts. 

 

19. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

No hi ha inversions ni s’han fet despeses especifiques de protecció del medi ambient. 

Si be totes les instal·lacions de les activitats que es duen a terme a la fundació i les inversions 

s’han realitzat respectant la normativa relativa a medi ambient. 

FUNDACIÓ MAS CASADEVALL
70% Fons dotacional

EXERCICI 2020

2020
INGRESSOS 1.984.708,22 €  

DESPESES NECESSÀRIES
Desp. Personal 1.404.630,85 €  
Amort. 100.634,49 €     
TOTAL DESP. NECESSÀRIES 1.505.265,34 €  
RENDA OBTINGUDA 479.442,88 €     
70% RENDES APLICAR 335.610,02 €     
DESPESES FUNDACIONALS
compres 210.284,00 €    
serveis exteriors 184.285,53 €    
Tributs 1.736,09 €        
Financers 3.404,17 €        
TOTAL RENDES APLICADES 399.709,79 €     
Excedent aplicació 64.099,77 €       
Resultats 79.733,09 €       
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20. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

Durant el present exercici no s’han realitzat retribucions a llarg termini al personal. 

21. NEGOCIS CONJUNTS 

Durant el present exercici la fundació no ha realitzat negocis conjunts amb altres societats. 

22. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 

La fundació no posseeix actius no corrents mantinguts per a la venda 

23. COVID19 

El Patronat manifesta que des del febrer del 2020 ha estat combatent la COVID19 de manera 

directa en condicions complexes, el que ha suposat un desgat físic, emocional i econòmic per 

tots els professionals de la FAC i per la pròpia Fundació. 

Durant aquest temps la FAMC ha pres diferents mesures dirigides a combatre els efectes de la 

COVID19, aquets han estat: 

 Desinfecció de les instal·lacions de la FAMC 

 Proves PCR per professionals i usuaris/es 

 Analítica per Usuaris/es i professionals 

 Increment horari professional infermeria 

 Compra material desinfecció 

 Canvis en els horaris del personal d’atenció directa, torns de treball i reforç en contratació de 

nou personal per donar millor assitència i cobertura al servei de STO i Residència. 

 Bestreta als professionals de la FAMC en agraïment pel serveis , dedicació i implicació. 

La despesa a 31 de Desembre del 2020 ha estat 

 

S’ha destinat un 66% en incrementar les hores d’atenció directa dels professionals d’atenció 

directa. Es va valorar molt la importànica per poder dur a teme una bona sectorització la 

necessitat de tenir identificats les persones amb IgG Positiva , així com en un primer moment la 

detecció de casos amb COVID19 no simptomàtics en el primers 30 dies de l’inici de l’estat 

d’alarma ( 15% despesa total). Tanmateix es va valorar la importància de desinfecció de les 

instal·lacions a càrrec d’una empresa especialitzada (12% despesa total). Fins a finals de maig no 

Analítica- Serologia Igg i PCR 15.965,00 €     

Material desinfecció-protecció 6.794,06 €       

Desinfeccions Instal·lacions 12.930,00 €     

Personal 37.977,75 €     

Bestreta Personal 32.700,00 €     

DESPESA EXTRAORDINARIA COVID19 106.366,81 €   
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es va començar a rebre material de protecció per part del Departament, pel que des de principis 

de març a finals de maig aquesta despesa ha estat d’un 6% del total de la despesa.  

Per poder fer front a aquesta despesa s’ha comptat  amb un  seguit de donacions i aportacions 

de diferents entitats del sector privat, donacions per part de particulars i sobretot pels familiars 

dels usuaris de la FAMC. Tambè  la Generalitat, en concret amb el Departament de Treball Afers 

Socials i Familia va aportar per despesa extraordinària del COVID 19 des de Juliol del 2020 a 

desembre del 2020 en relació al numero de persones ateses de cada servei. 

Tanmateix Entitats de la Comarca com Fundació Candi Granes, Rotary Club de Banyoles  i algunes 

empreses varen fer donacions específiques per la despesa extraordinària de la COVID19. 

 

 

24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

1)La informació sobre operacions amb parts vinculades s’ha de presentar separadament per a 

cadascuna de les categories següents: 

a) Entitat dominant: no hi ha. 

b) Altres entitats del grup: no hi han. 

C) Negocis conjunts en qaue l’entitat sigui un dels partícips: no hi han. 

d) Entitats associades: Prevenció i tractament d’Autisme Mas Casadevall, F.P.  

    Veure punt 10.2.3.3. d’aquesta memòria. 

e) Entitats amb control conjunt o influencia significativa sobre l’entitat: no hi han. 

f) Personal clau de la direcció de l’entitat o de l’entitat dominant: D.Josep Mendoza i Jorge 

g) Altres parts vinculades: no hi han 

2)Operacions amb parts vinculades: 

a) La fundació no ha realitzat operacions amb parts vinculades diferents de les relacionades amb 

la seva finalitat fundacional. 

Donació Particulars 13.258,95 €     

Donació Empreses 10.435,00 €     

Donació Rotary Club 4.000,00 €       

Ajuntament Banyoles 4.000,00 €       

Generalitat Catalunya- Excepcionalitat COVID19 46.117,20 €     

Donacio Families Extraordinari COVID19 53.961,65 €     

INGRESSOS EXTRAORDINARIS COVID19 131.772,80 €   
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b) En les operacions realitzades s’han aplicat les mateixes condicions que s’apliquen a altres 

clients. 

c) Els resultats de les operacions, en el seu cas, es realitzen a preus de mercat. 

d) Import dels saldos pendents a 31/12/2020 amb parts vinculades: 30.000,00 € euros creditor 

a llarg termini i  2.178,00  €  amb curt termini. 

e) No s’han aplicat correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós relacionades amb 

els saldos pendents anteriors. 

f) No hi han despeses reconegudes en l’exercici com a conseqüencia de deutes incobrables o de 

cobrament dubtós de parts vinculades. 

3. Tipus d’operacions amb parts vinculades: 

a) Vendes i compres d’actius corrents i no corrents. No hi han  

b) Prestació i recepció de serveis: veure punt 14 b) anterior. 

c) No s’han subscrit contractes d’arrendament financer. 

d) No s’han realitzat transferències de recerca i desenvolupament. 

e) Ni hi han acords sobre llicencies. 

f) No hi han acords de finançament, incloent préstecs i aportacions de capital, ja siguin en 

efectiu o en espècie, diferents dels esmentats al punt 14 b) anterior. 

g) No hi han interessos abonats i carregats. 

h) No hi han dividends ni altres beneficis rebuts. 

i) No hi han garanties ni avals. 

j) No hi han  remuneracions ni indemnitzacions. 

k) No s’han realitzat aportacions a plans de pensions ni assegurances de vida.l 

l) No hi han compromisos en ferm per opcions de compra o de venda o altres  instruments 

que puguin implicar una transmissió de recursos o d’obligacions entre l’entitat i la part 

vinculada. 

m) No hi ha acord de repartiment de costos en relació amb la producció de bens i serveis 

que seran utilitzats per varies parts vinculades. 

n) No hi ha acords de gestió de tresoreria. 

o) No hi ha acords de condonació de deutes ni prescripció d’aquests deutes. 
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3.Cal informar sobre l’import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats 

en el curs de l’exercici del personal d’alta direcció i pels membres de l’òrgan de govern, 

qualsevol que sigui la seva causa, així com de les obligacions contretes en matèria de pensions 

o de pagament de primes d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals de 

l’òrgan de govern i personal d’alta direcció. Així mateix, s’ha d’incloure informació sobre 

indemnitzacions per cessament. Quan els membres de l’òrgan de govern siguin persones 

jurídiques, els requeriments anteriors s’han de referir a les persones fisiques que els 

representen. 

Els membres de la Junta Directiva no han rebut cap retribució pel desenvolupament de la seva 

gestió. 

No hi ha bestretes ni crèdits concedits als membres de la Junta Directiva. 

25. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

El Patronat manifesta que entre la data de tancament de l’exercici i la data de formulació 
d’aquest comptes anuals de la FAMC, es segueixen aportant recursos per fer front a la situació 
de Pandèmia COVID19 amb diferents accions: 

 Serologia per detectar IgG+ en relació a la proteïna S posterior a la segona vacunació de 
la Pfizer ( desprès de 21 dies de la segona dosis) per detectar immunitat en els usuaris/es 
i professionals.  

 Desinfeccions de diferents espais de la FAMC per empresa especialitzada 

 Increment de personal al servei de STO fins que el Departament no ens permeti 
l’agrupament dels dos serveis 

 Increment del % de treball del professional d’infermeria de la FAMC 
Es preveu que la despesa d’aquestes accions serà de 48.000,00 € 

Es preveu fer front a aquesta despesa extra amb: 

 Facturació extra al Departament de Treball Afers Socials i Família, en l’actualitat Drets 
Social en concepte de despesa Extraordinaria COVID19 pels serveis de Residència i de 
STO 

 Ajut extraordinari de l’Ajuntament de Banyoles.  

 Presentació a la subvenció extraordinària de la Fundació Bancària “la Caixa” a la linea 
d’ajuts a les entitats dels tercer sector per fer front a la despesa de la pandèmia 
COVID19 
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26. ALTRA INFORMACIÓ 

S’ha d’incloure informació sobre: 

1.El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i 

desglossat per sexes: 

 

 

 

2.  Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista 

legalment per  a la seva inscripció en el Registre Corresponent. 

La baixa del Patró Manel Ventura Astals per defunció en Novembre del 2020. Patró fundador de 

la FAMC. 

3.  Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència econòmica) 

per a les quyals s’ha tramitat una autorització i estat de compliment de les resolucions 

corresponents. 

No hi ha operacions de l’exercici ( o d’anteriors que encara tenen incidència econòmica) per a 

les als s’hagi tramitat una autorització. 

4.   Operacions qn què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a 

aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal 

assenyalar les limitacions de disponibilitat existents. 

Nombre promig empleats per categories i exercicis 2020 2019

Alts  Directiu

Resta  Personal  Directiu 1 1

Tècnics , profess ionals  especia l i tzats 7 6

Administració 1 1

Personal  NO qual i ficat 1 1

Educadors/es  Personal  Atenció Directa 45 43

Profess ionals  Externs 3 3

                               Nombre d’ empleats en promig 58 55

Nombre promig empleats per categories i exercicis 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2018

Alts  Directiu

Resta  Personal  Directiu 1 1 1 1 1

Tècnics , profess ionals  especia l i tzats 7 6 1 1 6 5 6

Administració 1 1 0 0 1 1 1

Personal  NO qual i ficat 1 1 0 0 1 1 1

Educadors/es  Personal  Atenció Directa 45 43 17 16 28 27 42

Profess ionals  Externs 3 3 1 1 2 2 2

                               Nombre d’ empleats en promig 58 55 20 19 38 36 53

TOTAL HOMES DONES
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No existeis cap operació d’aquest tipus 

5.   L’import dels honoraris per auditoria de comptes prestats per l’auditor de comptes és de   

6. S’entén per entitat de major actiu aquella que en el moment de la seva incorporació a la unitat 

de decisió, persenti una xifra major en el total de l’actiu del model del balanç. 

26. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

L’entitat ha d’informar de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponents a les 

seves activitats ordinàries, per categories d’activitats, per centres de treball i, si escau, per àrees 

geogràfiques d’actuació. 

 

 

MAS CASADEVALL mes
BPG 2020 2020 STO HABITATGE MCI

DESPESES Executat Executat Executat Executat
Queviures 86.426,12 19.186,60 67.239,52 19.210,33
Farmacia 12.420,27 0,00 12.420,27 3.548,47
Robes i vestuari 84,58 18,78 65,80 18,80
Bugaderia i neteja 16.693,13 0,00 16.693,13 4.769,23
COMPRES LLAR 115.624,10 19.205,38 96.418,72 27.546,83

0,00 0,00
Horta 408,31 90,64 317,67 90,76
Granja 2.732,24 606,56 2.125,68 607,31
Restaurant 10.225,20 0,00 10.225,20 2.921,34
Ceràmica 1.104,82 245,27 859,55 245,57
Paper 88,09 19,56 68,53 19,58
Ceres 0,00 0,00 0,00 0,00
Incorpora 6.833,00 0,00 6.833,00 1.952,19
Taller Manipulats 213,99 47,51 166,48 47,56
Compra Llibres 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPRES TALLERS 21.605,65 1.009,53 20.596,12 5.884,31

Serveis neteja Serinyà 35.626,65 2.500,00 33.126,65 0,00
Serveis neteja Banyoles 8.515,57 0,00 8.515,57 8.515,57
Material Oficina 8.493,03 1.885,45 6.607,58 1.887,78
Fungibles llar 1.591,18 0,00 1.591,18 454,60
Fungibles tallers 7.232,06 1.605,52 5.626,54 1.607,50
ALTRES COMPRES 61.458,49 5.990,97 55.467,52 12.465,46
TOTAL COMPRES 198.688,24 26.205,88 172.482,36 45.896,60
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Lloguers 10.999,05 0,00 10.999,05 10.999,05 0,00
LLOGUERS 10.999,05 0,00 10.999,05 10.999,05 0,00

Rep. electricitat 8.519,33 0,00 8.519,33 0,00 8.519,33
Rep. Paleta 114,19 0,00 114,19 0,00 114,19
Rep. Fuster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altres reparacions 5.761,49 0,00 5.761,49 0,00 5.761,49
Manteniment Finca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPARACIONS 14.395,01 0,00 14.395,01 0,00 14.395,01

Assessories 1.452,00 322,34 1.129,66 322,74 806,91
Comptabilitat 2.065,06 458,44 1.606,62 459,01 1.147,61
Compliance/Pla Igualtat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Analitiques/Hipercloracio 3.254,33 722,46 2.531,87 723,35 1.808,51
Auditoria 5.919,94 1.314,23 4.605,71 1.315,85 3.289,86
ISO 1.749,05 388,29 1.360,76 388,77 971,99
Qualiteasy 2.117,50 470,09 1.647,42 470,67 1.176,75
Psiquiatra 1.287,77
Apps/Fed. Autisme 1.346,47 -109,98 1.047,55 299,29 748,27
SERVEIS PROF. INDEP. 19.192,12 3.974,77 15.217,35 4.347,60 10.869,76

Reparacions vehícles 666,17 147,89 518,28 148,07 370,21
Combustible vehícles 4.740,98 1.052,50 3.688,48 1.053,80 2.634,68
Impostos vehícles 244,88 54,36 190,52 54,43 136,09
Assegurances vehícles 790,29 175,44 614,85 175,66 439,18
Transports exteriors 9.478,26 0,00 9.478,26 2.707,94 6.770,32
TRANSPORTS 15.920,58 1.430,20 14.490,38 4.139,90 10.350,48

0,00 0,00 0,00 0,00
Assegurances 9.965,98 2.212,45 7.753,53 2.215,18 5.538,35
ASSEGURANCES 9.965,98 2.212,45 7.753,53 2.215,18 5.538,35

Despeses bancaries 2.099,31 466,05 1.633,26 466,62 1.166,64
Altres despeses financeres 15,84 3,52 12,32 3,52 8,80
SERVEIS BANCARIS 2.115,15 469,56 1.645,59 470,14 1.175,44

Publicitat 112,53 24,98 87,55 25,01 62,54
Rel. Pub. Centre 0,00 0,00 0,00 0,00
Rel. Pub. Fundació 4.142,14 919,56 3.222,58 920,69 2.301,89
PUBLICITAT/REL. PUBL. 4.254,67 944,54 3.310,13 945,71 2.364,43

Aigua Banyoles 6.235,15 1.384,20 4.850,95 4.850,95 0,00
Aigua Mas 1.865,96 0,00 1.865,96 0,00 1.865,96
Llum Serinyà 18.321,95 0,00 18.321,95 0,00 18.321,95
Llum Banyoles 1.310,55 0,00 1.310,55 1.310,55 0,00
Calefacció Serinyà 12.737,85 2.827,80 9.910,05 0,00 9.910,05
Calefacció Banyoles 879,94 0,00 879,94 879,94 0,00
Gas Serinyà 604,81 134,27 470,54 0,00 470,54
Gas Serinyà -Restaurant- 1.302,50 289,16 1.013,35 0,00 1.013,35
Telèfon Serinyà 4.181,81 928,36 3.253,45 0,00 3.253,45
Telèfon Banyoles 2.624,60 0,00 2.624,60 2.624,60 0,00
Correu 2.405,57 534,04 1.871,53 534,70 1.336,84
SUBMINIST/COMUNIC. 52.470,69 6.097,83 46.372,86 10.200,73 36.172,13

Gratificacions Usuaris 6.856,00 1.522,03 5.333,97 1.523,91 3.810,05
Cap de setmana 3.200,00 0,00 3.200,00 914,24 2.285,76
Despeses Animació 2.450,33 0,00 2.450,33 700,06 1.750,27
Despeses Act.terpèutiques 4.591,08 1.019,22 3.571,86 1.020,48 2.551,38
Colonies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despeses Covid 35.644,12 7.912,99 27.731,13 7.922,78 19.808,34
Despeses Vàries 4.431,60 400,00 4.031,60 1.151,83 2.879,77
Altres despeses 1.948,66 0,00 1.948,66 556,73 1.391,93
DESPESES VARIES 59.121,79 10.854,25 48.267,54 13.790,04 34.477,51

Taxes Locals 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Tributs 1736,09 385,41 1.350,68 385,89 964,79
TRIBUTS 1.736,09 385,41 1.350,68 385,89 964,79
COMPRA BENS/SERVEIS 190.171,13 26.368,99 163.802,14 47.494,24 116.307,89

BPG 2020 2020 STO HABITATGE MCI MCII

Salaris+Inc Personal COVID 1.101.864,93 85.616,19 1.016.248,75 266.075,45 750.173,30
Indemnitzacions 265,75 0,00 265,75 0,00 265,75
SOUS I SALARIS 1.102.130,68 85.616,19 1.016.514,50 266.075,45 750.439,05

Seguretat Social+DespPersoExtCOVID19 299.923,38 23.298,78 276.624,60 72.479,56 204.145,04
SEGURETAT SOCIAL 299.923,38 23.298,78 276.624,60 72.479,56 204.145,04
Cursos Formació 2.576,79 572,05 2.004,74 572,75 1.431,99
Desp. Viatge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTRES DESP. SOCIALS 2.576,79 572,05 2.004,74 572,75 1.431,99
DESPESES PERSONAL 1.404.630,85 109.487,01 1.295.143,84 339.127,76 956.016,08

Interessos prestec 3.404,17 0,00 3.404,17 972,57 2.431,60
Interessos polissa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESES FINANCERES 3.404,17 0,00 3.404,17 972,57 2.431,60

0,00 0,00 0,00 0,00
Despeses extraordinaries 7.446,25 1.653,07 5.793,18 1.655,11 4.138,07
TOTAL DESP. EXTRORD. 7.446,25 1.653,07 5.793,18 1.655,11 4.138,07

0,00 0,00 0,00 0,00
Amortitzacions Des. Establi 187,50 0,00 187,50 0,00 187,50
Amortitzacions Imm. Material 100.446,99 22.299,23 78.147,76 0,00 78.147,76
DOT. AMORT. 100.634,49 22.299,23 78.335,26 0,00 78.335,26
COMPRES I DESPESES 1.904.975,13 186.014,19 1.718.960,95 435.146,29 1.283.814,66
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Serinyà Juny del 2021 

Pep Mendoza i Jorge 

BPG 2019 STO HABITATGE MAS CASADEVALL I MAS  CASADEVALL II
INGRESSOS
Horta 7.451,10 1.654,14 5.796,96 0,00 5.796,96
Granja 10.456,00 2.321,23 8.134,77 0,00 8.134,77
Restaurant 16.439,50 3.649,57 12.789,93 3.654,08 9.135,85
Ceràmica 4.003,60 888,80 3.114,80 889,90 2.224,90
Paper 986,75 219,06 767,69 0,00 767,69
Ceres 887,56 197,04 690,52 197,28 493,24
Incorpora 17.552,50 3.896,66 13.655,85 0,00 13.655,85
Manipulats 5.280,48 1.172,27 4.108,21 1.173,72 2.934,50
Venta llibres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS TALLERS 63.057,49 13.998,76 49.058,73 5.914,98 43.143,75

Quotes Transport 10.931,00 2.426,68 8.504,32 2.429,68 6.074,63
INGRESSOS USUARIS 10.931,00 2.426,68 8.504,32 2.429,68 6.074,63
INGRESSOS VENDES 73.988,49 16.425,44 57.563,05 8.344,66 49.218,38
Donac.. Fundació Tract. Autisme 120.787,14 26.814,75 93.972,39 26.847,91 67.124,48
Donac.Particulars 39.226,35 30.518,10 8.708,25 2.487,95 6.220,30
Donac.amics Casadevall 14.735,30 3.271,24 11.464,06 3.275,28 8.188,78
Donac empreses 53.564,30 41.673,03 11.891,27 3.397,34 8.493,94
Amics Mas Casadevall 4.170,00 925,74 3.244,26 926,89 2.317,37
Altres Donacions 4.582,30 1.017,27 3.565,03 1.018,53 2.546,50
Concert Altres+ COVID19 52.182,20 11.584,45 40.597,75 11.598,78 28.998,97
Donac loteria 1.328,16 294,85 1.033,31 295,22 738,09
DONACIONS 290.575,75 116.099,42 174.476,33 49.847,89 124.628,44
CONCERT RESIDÈNCIA 1.357.892,73 0,00 1.357.892,73 338.921,43 1.018.971,30
CONCERT CENTRE OCUPA 58.373,18 58.373,18 0,00 0,00 0,00
CONCERT GENERALITAT 1.416.265,91 58.373,18 1.357.892,73 338.921,43 1.018.971,30

Quotes Usuaris Copagament 79.662,72 0,00 79.662,72 34.508,25 45.154,47
Subvencions 0,7% IRPF 31.153,42 6.916,06 24.237,36 6.924,61 17.312,75
Subvenció Ministeri/Irpf 8.164,00 1.812,41 6.351,59 1.814,65 4.536,94
Diputació 9.104,92 2.021,29 7.083,63 2.023,79 5.059,84
Subvencions traspàs Exerc. 72.541,07 16.104,12 56.436,95 16.124,04 40.312,92
ALTRES SUBVENCIONS 200.626,13 26.853,88 173.772,25 61.395,34 112.376,91

SUBV. EXPLOTACIÓ 1.907.467,79 201.326,47 1.706.141,32 450.164,66 1.255.976,65

0,00 0,00 0,00 0,00
Interessos bancs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Ingressos Excepcionals/Benefi Imm 3.251,94 721,93 2.530,01 722,82 1.807,19
INGRESSOS EXTRAORD. 3.251,94 721,93 2.530,01 722,82 1.807,19
TOTAL INGRESSOS 1.984.708,22 218.473,85 1.766.234,37 459.232,15 1.307.002,22
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Model de comptes anuals del Institut Català  

    d’Assistència I Serveis Socials, Departament de  

      Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT 
     

 
Denominació: Fundació Autisme Mas Casadevall, F.P. 

 
Adreça: Barri de Casals n°. 13. 17852 Serinyà. Girona. 

 
Població: Serinyà (Pla de l’Estany)  

 
Telèfon: 972573313 

 
C.I.F.: G-58434994
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CERTIFICAT DE RESPONSABILITAT DE DADES.  

El Sr. Josep Mendoza i Jorge de L’entitat Fundació Autisme Mas Casadevall. 
F.P., a Serinyà, 30 de Juny del 2020

CERTIFICA 

Que les dades que consten en els Indicadors, Balanç, Compte de Resultats i d’ Aplicació 
de l'excedent, tot referit a l'exercici 2020,reflecteixen la realitat de L’entitat i que els 
principis seguits per reflectir aquestes responen a criteris de fiabilitat i raonabilitat.  

Vist-i-Plau 

El Director  

Josep Mendoza i Jorge La  secretaria de la Fundació Autisme Mas Casadevall 

 Irene Calvis i Rovira 

0
1
0
.
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MEMORIA ECONOMICA DE L'EXERCICI 2020 

1.-ACTIVITAT DE L’ENTITAT  

Veure nota n°. 1, "Activitat de l’entitat" de la Memòria econòmica de 'exercici 

2020 dels Comptes Anuals.  

2.- BASES DE PRESENTACIO 

Veure nota n°. 2, "Bases de presentació dels comptes anuals" de la Memòria 

econòmica de l'exercici 2020 dels Comptes Anuals.  

3.- APLICACIO DE RESULTATS.  

Veure nota n°. 3, "Aplicació de resultats" de la Memòria econòmica de exercici 2020 

dels Comptes Anuals.  

4.- NORMES DE VALORACIO 

Veure nota n°. 4, "Normes de registre i valoració" de la Memòria 

econòmica de l'exercici 2020 dels Comptes Anuals. 

5.- DESPESES D'ESTABLIMENT 

Segons el Decret 259/2008, de 23 de desembre pel qual s'aprova el Pla de compta-
bilitat de les fundacions i les associacions, les despeses d'establiment no existei-

xen.  

6.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL  

Veure nota n°. 8, "Immobilitzat intangible" de la Memòria econòmica de exercici 2020 

dels Comptes Anuals.  
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7.- IMMOBILITZAT MATERIAL  

Veure nota n°. 5, "immobilitzat material" de la Memòria econòmica de exercici 2020 

dels Comptes Anuals.  

8.- INVERSIONS FINANCERES  

Veure nota n°. 10, "Instruments financers" de la Memòria econòmica de l'exercici 2020 

dels Comptes Anuals.  

9.- EXISTENCIES  

Veure nota n°. 11, "Existències" de la Memòria econòmica de l'exercici 2020dels 

Comptes Anuals.  

10.- FONS PROPIS - CAPITAL SOCIAL 

Veure nota n°. 13, "Fons propis" de la Memòria econòmica de l'exercici 2020 dels 

Comptes Anuals.  

1 1.- PROVISIONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS 

Veure   nota   n°. 1 7, "Provisions   i   contingències"   de   la   Memòria 

econòmica de l’exercici 2020 dels Comptes Anuals. 

12.- ALTRES PROVISIONS DEL GRUP 1, 

Concepte no precedent. 

13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Veure nota n°. 14, "subvencions, donacions i llegats" de la Memòria 

econòmica de l’exercici 2020 dels Comptes Anuals. 
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14.- DEUTES MES SIGNIFICATIUS  

Veure nota n°. 10, "Instruments financers" i nota n°. 24 "Operacions amb parts vincu-

lades" de la Memòria econòmica de l'exercici 2020 dels Comptes Anuals,  

15.-SITUACIO FISCAL 

Veure nota n°. 15, "Situació" de la Memòria econòmica de l'exercici 

2020 dels Comptes Anuals. 

16.-INGRESSOS I DESPESES 

Veure nota n°. 16, "Ingressos i despeses" de la Memòria econòmica de exercici 2020 dels 

Comptes Anuals.  

La liquidació del pressupost ordinari de l'exercici 2020 i la seva distribució per centres es 

tal com s'indica a continuació:  
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MAS CASADEVALL mes
BPG 2020 2020 STO HABITATGE MCI MCII

DESPESES Executat Executat Executat Executat Executat
TOTAL COMPRES 198.688,24 26.205,88 172.482,36 45.896,60 126.585,76

COMPRA BENS/SERVEIS 190.171,13 26.368,99 163.802,14 47.494,24 116.307,89

Salaris+Inc Personal COVID 1.101.864,93 85.616,19 1.016.248,75 266.075,45 750.173,30
Indemnitzacions 265,75 0,00 265,75 0,00 265,75
SOUS I SALARIS 1.102.130,68 85.616,19 1.016.514,50 266.075,45 750.439,05

Seguretat Social+DespPersoExtCOVID19 299.923,38 23.298,78 276.624,60 72.479,56 204.145,04
SEGURETAT SOCIAL 299.923,38 23.298,78 276.624,60 72.479,56 204.145,04
Cursos Formació 2.576,79 572,05 2.004,74 572,75 1.431,99
Desp. Viatge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTRES DESP. SOCIALS 2.576,79 572,05 2.004,74 572,75 1.431,99
DESPESES PERSONAL 1.404.630,85 109.487,01 1.295.143,84 339.127,76 956.016,08

Interessos prestec 3.404,17 0,00 3.404,17 972,57 2.431,60
Interessos polissa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESES FINANCERES 3.404,17 0,00 3.404,17 972,57 2.431,60

0,00 0,00 0,00 0,00
Despeses extraordinaries 7.446,25 1.653,07 5.793,18 1.655,11 4.138,07
TOTAL DESP. EXTRORD. 7.446,25 1.653,07 5.793,18 1.655,11 4.138,07

0,00 0,00 0,00 0,00
Amortitzacions Des. Establi 187,50 0,00 187,50 0,00 187,50
Amortitzacions Imm. Material 100.446,99 22.299,23 78.147,76 0,00 78.147,76
DOT. AMORT. 100.634,49 22.299,23 78.335,26 0,00 78.335,26
COMPRES I DESPESES 1.904.975,13 186.014,19 1.718.960,95 435.146,29 1.283.814,66

BPG 2019 STO HABITATGE MAS CASADEVALL I MAS  CASADEVALL II
INGRESSOS
INGRESSOS TALLERS 63.057,49 13.998,76 49.058,73 5.914,98 43.143,75

Quotes Transport 10.931,00 2.426,68 8.504,32 2.429,68 6.074,63
INGRESSOS USUARIS 10.931,00 2.426,68 8.504,32 2.429,68 6.074,63
INGRESSOS VENDES 73.988,49 16.425,44 57.563,05 8.344,66 49.218,38
DONACIONS 290.575,75 116.099,42 174.476,33 49.847,89 124.628,44
CONCERT GENERALITAT 1.416.265,91 58.373,18 1.357.892,73 338.921,43 1.018.971,30

ALTRES SUBVENCIONS 200.626,13 26.853,88 173.772,25 61.395,34 112.376,91

SUBV. EXPLOTACIÓ 1.907.467,79 201.326,47 1.706.141,32 450.164,66 1.255.976,65

Interessos bancs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingressos Excepcionals/Benefi Imm 3.251,94 721,93 2.530,01 722,82 1.807,19
INGRESSOS EXTRAORD. 3.251,94 721,93 2.530,01 722,82 1.807,19
TOTAL INGRESSOS 1.984.708,22 218.473,85 1.766.234,37 459.232,15 1.307.002,22

PERDUES I GUANYS 79.733,09 32.459,66 47.273,42 24.085,86 23.187,56
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17.-DADES SOBRE USUARIS 

 18.-   PLANTILLA   DE   PERSONAL   LABORAL  I  PROFESSIONALS  D'ATENCIÓ DIRECTA.  

En l'exercici 2020, no hi han hagut professionals que hagin prestat serveis assistencials 

o de manteniment al centre.

En l’exercici 2020, no hi han hagut empreses que hagin prestat serveis assistencials 

o de manteniment al centre.

21.- ALTRES INFORMACIONS. 

Veure nota n°. 25, "Altra informació*' de la Memòria econòmica de l’ 

Exercici 2020 dels Comptes Anuals. 

22.- ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.  

Veure  nota  n°. 23,  "Fets  posteriors al tancament'*  de la  Memòria 

econòmica de l’exercici 2020 dels Comptes Anuals. 

23.- GARANTIES    CQMPROMESES    AMB    TERCERS  I ALTRES    PASSIUS CONTINGENTS  

Veure nota n°. 10, " Instruments financers" de la Memòria econòmica de l’exercici 

2020 dels Comptes Anuals.  

DADES SOBRE USUARIS  TOTAL  STO  
S-00967 

MAS CASADEVALL-I  
S-02218 

MAS CASADEVALL-II 
 S-06365 

Usuaris a 1/1/2020 36 6 8 22 

Total altes de l’exercici  0 1 0 0 

Total baixes de l’exercici  0 0 0 0 

Usuaris a 31/12/2020 37 7 8 22 

Estades any 2020 37 7 8 22 
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A criteri del Patronat no hi ha altres passius contingents.  

 

Situació fiscal. Annex a la Memòria Econòmica de l'exercici 2020:  

 

a) ldentificació de les Rendes exemptes i no exemptes del Impost Sobre Societats:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer quadre es detallen la totalitat de les Rendes, que en aquest cas, son 

totes exemptes.  

 

En el segon quadre es detallen la totalitat de les despeses, imputant-les segons els 

criteris que a continuació es comenten:  

 

l  .- Serveis exteriors: corresponen als serveis efectuats directament per  

empreses externes i que s'apliquen en la seva totalitat contra els  

ingressos corresponents pel tipus d'activitat o projecte. Es detalla en   l'apartat 

b).  

 

2.- La resta de despeses es prorrategen d’acord amb el percentatge resultant 

de la quota dels ingressos de cada una de les activitats o projectes respecte a la 

totalitat dels ingressos.  

RENDES EXEMPTES 2020
INGRESSOS
Altres ingressos 73.988,49 €                      
Donacions i donatius Art 6 1ª a) 338.998,09 €                     
Subvencions Art. 6 1º c) 1.495.928,63 €                  
Ingressos Financers
Ingressos Extraordinaris 3.251,94 €                        
Subvencions , donacions, traspassats al resultat 72.541,07 €                      
TOTAL 1.984.708,22 €                  

NO HI HA RENDES NO EXEMPTES

DESPESES
Aprovisionaments 210.284,00 €                     
Serv.Exteriors 179.416,07 €                     
Tributs 1.736,09 €                        
Despeses Personal 1.402.054,06 €                  
Amortitzacions/Dotacio Prov 100.634,49 €                     
Dotació Prov/ Pèrdues
Despeses Financeres 3.404,17 €                        
Despeses Extraordinàries 7.446,25 €                        
TOTAL 1.904.975,13 €                  

FAMC
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b) Identificació dels ingressos i despeses corresponents a cadascuna de les activitats

o projectes:

Veure taula d'ingressos i despeses a la nota 16 d’ aquesta memòria. 

En els quadres anteriorment esmentats, es detallen els ingressos i les despeses d'a-

cord amb els projectes o les activitats que durant l'exercici ha desenvolupat la Fun-

dació. 

c) Destí dels excedents de l’ exercici :

L'excedent obtingut per la Fundació, que durant l'exercici 2020 ha estat de 

77.733,09 euros, es destina al compte d'excedents negatius d'exercicis anteriors.  

d) Retribucions dineràries o en espècie a patrons, representants o membres

de l'organ de govern: 

No s'ha satisfet cap remuneració ni dinerària ni amb especies en aquestes 

condicions. La Fundació no te participacions en entitats de caire mercantil, ni de 

cap altre tipus. No hi ha, per tant, cap mena de retribució, per compte de la Fun-

dació, als patrons o representants, per part d'altres entitats mercantils.  

La   Fundació   no   ha   establert   cap   altra   mena   de   conveni   de col·laboració  

empresarial  en  activitats  d’interès  general.  No  hi  ha activitats de mecenatge.  

e) Indicació de la previsió estatutària relativa al destí dei patrimoni en

cas de dissolució:  

Transcripció de l’article 23e dels Estatuts de la Fundació: 

"L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, 

la qual s'ha de dur a terme pel patronat i per les persones liquidadores que 

aquest anomeni o, si s'escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop deter-

minats l’actiu i els passius, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destina a:  

a) Una fundació, una entitat púbica o una altra entitat sense ànim de

lucre amb uns fins similars als de la Fundació, amb preferència per les

del seu mateix domicili o, en el seu defecte, per les de la comarca amb

finalitats anàlogues, sempre que aquestes entitats siguin entitats

beneficiaries dei mecenatge segons el que estableix la legislació fiscal

vigent.
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b) Altres entitats que autoritzi el Protectorat, si hi manquen les entitats a que fa

referència la lletra a) anterior."

El patronat de la fundació considera que la informació continguda en la present me-

mòria es suficient per fer conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundaci-

onals i dels preceptes legals.  

Serinyà, 30 juny 2020 

Josep Mendoza i Jorge 
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ANNEX 1 

 

PERSONAL DIRECCIÓ-ADMINISTRACIÓ 

 

 

 
 

PERSONAL ATENCIÓ DIRECTA 

 

 

NOM COGNOM COGNOM 2 FUNCIONS EQUIP HORES/SETHORES/ANUALS DIRECTA INDIRECTA SERVEI CODI SALARI MCII MCI STO

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna17 Columna18 Columna19 Columna20 Columna21 Columna22 Columna25 Columna26 Columna27 Columna28

PAQUITA NIERGA SALAADMINSTRATIU/TIVA ADMINISTRACIO 21,44 913,34 0 10 MC-II S-06365 10.849,37 €                 5.060,34 €                 3.258,86 €                 2.530,17 €                 

NOM COGNOM COGNOM 2 FUNCIONS EQUIP HORES/SETHORES/ANUALS DIRECTA INDIRECTA SERVEI CODI SALARI MCII MCI STO

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna17 Columna18 Columna19 Columna20 Columna21 Columna22 Columna25 Columna26 Columna27 Columna28

XENIA AVILA SITJA EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 19,32 823,03 19,32 0 MC-II S-06365 12.367,92 €                 12.367,92 €               

NURIA BALLO COLOMER EDUCADOR/AEDUCADORS/ES COMUNICACIO 36,36 1548,94 22,00 0 MC-II S-06365 18.764,57 €                 11.353,70 €               4.128,62 €                 3.282,25 €                 

ANNA BATLLE RICO EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 29,88 1272,89 29,88 0 MC-II S-06365 15.237,54 €                 15.237,54 €               

JOSEP BELTRA CASAS EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 39,84 1697,18 39,84 0 MC-I S-02218 23.189,79 €                 23.189,79 €               

CELIA BURGAS SALA EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 33,40 1422,84 33,4 0 MC-II S-06365 17.650,64 €                 17.650,64 €               

LIDIA BUSTINS BRUNSO EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 38,36 1634,14 38,36 0 MC-II S-06365 20.876,43 €                 20.876,43 €               

ARITZ CALVO MILAN EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 38,00 1618,80 38 0 MC-II S-06365 -  €                           

AGUSTI CANTERO RECASENS EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 40,00 1704,00 9 0 MC-I S-02218 5.969,34 €                   3.283,14 €                 1.343,10 €                 1.343,10 €                 

ANGELS CAPDEVILA CRESPI EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 39,96 1702,30 9 0 STO S-00967 24.084,18 €                 5.400,26 €                 13.259,56 €               5.424,36 €                 

VALENTÍ CASANOVAS MAYLIN EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 10,00 426,00 2,5 0 STO S-00967 7.839,68 €                   3.919,84 €                 1.959,92 €                 1.959,92 €                 

WENDY CLEMENTE MUÑOZ EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 28,80 1226,88 28,8 0 MC-II S-06365

ERNEST CORBILLO MOLINA EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 40,00 1704,00 9 0 STO S-00967 29.569,65 €                 16.263,31 €               6.653,17 €                 6.653,17 €                 

OLIVIA DARANAS MARES EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 28,12 1197,91 28,12 0 MC-II S-06365 1.208,61 €                   1.208,61 €                 

LAURA DE BATLLE NOGUE EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 31,68 1349,57 31,68 0 MC-II S-06365 2.694,85 €                   2.694,85 €                 

LAURA FABREGA SUAREZ EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 40,00 1704,00 9 0 STO S-00967 24.878,26 €                 13.683,04 €               5.597,61 €                 5.597,61 €                 

ALBA FERNANDEZ TORRES EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 36,36 1548,94 36,36 0 MC-II S-06365 12.850,97 €                 12.850,97 €               

JOSEP FREIXA ROURA EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 32,40 1380,24 32,4 0 MC-II S-06365 18.085,27 €                 18.085,27 €               

FINA GELI JULBE EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 40,00 1704,00 9 0 STO S-00967 29.760,77 €                 16.368,42 €               6.696,17 €                 6.696,17 €                 

KARINA GOMEZ JERIA EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 39,88 1698,89 39,88 0 MC-I S-02218 18.832,86 €                 18.832,86 €               

IGOR GRABULOSA SANTOS EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 40,00 1704,00 22 0 MC-II S-06365 22.772,16 €                 12.524,69 €               5.123,74 €                 5.123,74 €                 

NICOLAU GROSSET VALLES EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 29,00 1235,40 29 0 MC-II S-06365 17.109,83 €                 17.109,83 €               

ANNA MARIA HURTOS BOSCH EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 10,00 426,00 5 0 MC-II S-00967 5.983,50 €                   2.991,75 €                 1.495,88 €                 1.495,88 €                 

ANGELS IZQUIERDO RUIZ EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 40,00 1704,00 40 0 MC-II S-06365 25.372,44 €                 25.372,44 €               

ORIOL JOSE GELI EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 29,80 1269,48 29,8 0 MC-II S-06365 7.783,70 €                   7.783,70 €                 

PAU JUSCAFRESA RODEJA EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 17,88 761,69 17,88 0 MC-II S-06365 4.895,35 €                   4.895,35 €                 

JENNIFER LOPEZ PEREZ EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 35,72 1521,67 35,72 0 MC-II S-06365 16.525,30 €                 16.525,30 €               

MARIA MACIAS MARTIN EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 38,00 1618,80 0 0 MC-II S-06365 20.344,94 €                 20.344,94 €               

ANGELS MARTIN VERGES EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 40,00 1704,00 40 0 MC-I S-02218 29.576,32 €                 29.576,32 €               

GERARD MENDOZA GELI EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 40,00 1704,00 28,68 0 MC-II S-06365 -  €                           -  €                           -  €                           

CARLES MORERAS MUÑOZ EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 40,00 1704,00 22 0 MC-II S-06365 29.838,48 €                 16.411,16 €               6.713,66 €                 6.713,66 €                 

CARLA MORERAS ABRAS EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 37,00 1576,20 37 0 MC-I S-02218 16.173,52 €                 -  €                           16.173,52 €               

ANNA OLIVERAS SACHEZ EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 32,04 1364,90 32,04 0 MC-II S-06365 6.292,54 €                   6.292,54 €                 -  €                           -  €                           

SONIA PARES JUANOLA EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 31,56 1344,46 31,32 0 MC-II S-06365 16.945,40 €                 16.945,40 €               

MARC PIQUE COLL EDUCADOR/A EDUCADOR/ES CO 39,88 1698,89 22 0 MC-II S-06365 20.817,38 €                 11.484,01 €               4.635,36 €                 4.698,00 €                 

CLAUDIA PLANAS PONT EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 36,44 1552,34 36,44 0 MC-II S-06365 19.006,64 €                 19.006,64 €               

GEMMA PLANAS MATEU EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 32,16 1370,02 32,16 0 MC-II S-06365 15.943,13 €                 15.943,13 €               

MIREIA PLANXART VIÑAS EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 36,44 1552,34 8 0 STO S-00967 18.110,39 €                 10.933,82 €               3.200,63 €                 3.975,94 €                 

JUDIT QUINTANA GOMEZ EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 39,96 1702,30 9,96 0 STO S-00967 24.121,19 €                 13.279,93 €               4.829,07 €                 6.012,19 €                 

LLORENÇ RAMON PACHON EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 40,00 1704,00 40 0 MC-II S-06365 25.435,66 €                 25.435,66 €               

ALBA RESPLANDIS SEGOVIA FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 25,12 1070,11 5,12 0 STO S-00967 13.086,36 €                 7.293,35 €                 3.125,72 €                 2.667,28 €                 

MANEL RODRIGUEZ TAPIES EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 30,68 1306,97 20 0 STO S-00967 19.938,76 €                 3.249,47 €                 3.691,40 €                 12.997,89 €               

ADRIA SALAS CASERAS EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 27,00 1150,20 27 0 MC-II S-06365

RICARD SALAS LOPEZ EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 35,56 1514,86 33,88 0 MC-II S-06365 18.387,98 €                 18.387,98 €               

MARTI SANAHUJA CANOVAS EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 39,68 1690,37 39,68 0 MC-I S-02218 17.481,89 €                 17.481,89 €               

CARLA SERRA MASMITJA EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 39,88 1698,89 8,00 0 STO S-00967 7.271,35 €                   4.011,28 €                 1.801,43 €                 1.458,65 €                 

JORGE SERRA GOMEZ EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 40,00 1704,00 9 0 STO S-00967 24.019,67 €                 13.210,82 €               5.404,43 €                 5.404,43 €                 

ENRIQUETA TEIXIDOR PUJOL EDUCADOR/A EDUCADORS/ES HAB 40,00 1704,00 40,00 0 MC-I S-02218 26.850,14 €                 26.850,14 €               

MARIEKE VAN DER SPEK EDUCADOR/A EDUCADORS/ES CO 35,12 1496,11 7,12 0 STO S-00967 25.433,22 €                 15.207,79 €               5.069,26 €                 5.156,17 €                 

NOM COGNOM COGNOM 2 FUNCIONS EQUIP HORES/SETHORES/ANUALS DIRECTA INDIRECTA SERVEI CODI SALARI MCII MCI STO

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna17 Columna18 Columna19 Columna20 Columna21 Columna22 Columna25 Columna26 Columna27 Columna28

ANNA ABRAS RIERA COORDINADOR/A EQUIP DIRECTIU 40,00 1704,00 14,5 0 MC-I S-02218 34.990,88 €                 22.306,69 €               12.684,19 €               

NEUS ELIAS CARBONELL PSQUIATRA EQUIP TECNIC 13,00 553,80 5 0 MC-I S-02218 11.302,57 €                 6.955,43 €                 4.347,14 €                 

MERÇE FREIXAS PLANAGUMATREBALLADORA SOCIAL TREBALLADORA SOCIAL 40,00 1704,00 9 0 STO S-00967 26.724,56 €                 14.698,51 €               6.013,03 €                 6.013,03 €                 

PEP MENDOZA JORGE DIRECTOR/A EQUIP DIRECTIU 40,00 1704,00 22 0 MC-II S-06365 55.289,58 €                 30.409,27 €               12.440,16 €               12.440,16 €               

GEMMA ROVIRA MENDOZA PSICOLEG/A EQUIP TECNIC 40,00 1704,00 8 0 STO S-00967 32.527,28 €                 19.516,37 €               6.505,46 €                 6.505,46 €                 

XENIA SALVANS SOBRINO INFERMERA EQUIP DIRECTIU 20,00 852,00 4,50 0 STO S-00967 10.689,86 €                 5.879,42 €                 2.405,22 €                 2.405,22 €                 

JOAN JOSEP VERDAGUER GIRONES COORDINADOR/A EQUIP DIRECTIU 40,00 1704,00 9 0 STO S-00967 36.178,76 €                 19.898,32 €               8.140,22 €                 8.140,22 €                 
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PERSONAL SERVEIS 

 

 

NOM COGNOM COGNOM 2 FUNCIONS EQUIP HORES/SETHORES/ANUALS DIRECTA INDIRECTA SERVEI CODI SALARI MCII MCI STO

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna17 Columna18 Columna19 Columna20 Columna21 Columna22 Columna25 Columna26 Columna27 Columna28

CHARO GONZALEZ FERNANDEZ NETEJADOR/A SERVEIS 40,00 1704,00 0 40 MC-II S-06365 20.737,57 €                 20.737,57 €               



Barri dels Casals, 13 - 17852 Serinyà
T 972573313 - F 9725581712

Apartat correus 172 - 17820 Banyoles
www.mascasadevall.net
info@mascasadevall.net

www.facebook.com/mascasadevall
Twitter: @AutismeMC

ENTITATS COL·LABORADORES

COL·LABORADORS 2019-2020

MEMBRE DE

Associació Mundial d’Autisme (OMA)

CERTIFICAT ISO 9001
Des de 2007

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
Fundació privada

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Departament d’Empresa
i Coneixement
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