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ALCA SERVIAUDIT SL (S2426) 

Sr. Francesc Xavier Serra Saguer (ROAC 17095) 

15 de junio de 2022 

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 2021, 

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 2021. 

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 
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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 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. 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 
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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 2021 y de las 

omisiones de información que se ide.ntifican a continuación. Hemos determinado 

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

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, 

2021 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 

~

emandas recibidas ni en potencia que nuestros abogados y asesores 

scales nos hubiesen notificado que sea probable que nos vayan a ser 

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

· · por posibles pérdidas en las Cuentas _ nuales. Los~· · nicos 

~ \Jy 
.._.iEMt I rnrvi1..:c117 ll~VESTIGACIO EN A ílSME 

l,1Et18RE "EDERA.CIO Al,JTISl1IE Es;:i;~;. ,, 
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abogados y asesores fiscales que se ocupan de los asuntos legales de la Entidad 

son los siguientes: 

- Abogados: No hay 

- 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 

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. 

1 O. 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 ~ 

qarta, n tJa ocurrido ni . gún hecho, ni se ha puesto de manifiesto ningú~ / ~ 

' "-,, \ ~u)-~ / ', 
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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 

indicado.sen 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. 

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 
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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 pru_dentes, 

razonables y van a ser implantadas. 
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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 µ~ 

~ '--~ /71, '- 'iEMI l ( 'MI.JOJ 7 lh!VESTIGACIO EM AUT1<;ME MEMBRE =rnrnt.cio A l ESPMIA - , AEN.~ 
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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: 

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 entid~d~-w-..__ 

domiciliadas en España sometidas a una misma u"1~~ecisión. } h 

..__,,tf\.111 ERMI 201 1 H~VESTIGACÓ EN AU!ISME 
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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 . 

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); \ , \ 

\ \: 
e) 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 1/ 
/ 

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

consecuencia de servicios de asesoramiento fiscal, otros servicios~ e 

verificación y otros servicios prestados; ~ 

~ ~~ 1 d 

V ~ ~ 
l.1El1\SRE ~EQERACICt -1.UTtSME ESPA~A ,c.
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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 ;P 
modificación incluida por el artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de A, 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creació~ / ff' 
de empleo. // 

~ ~l\V\__ 
~ 4 

JOSEP MENDOZA i JORGE 

DIRECTOR 

L, 
I 

f/ //' 

~ 
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ITTffl Generalitat de Catal unya 
~ Departament de Justicia 

Direcció General de Dret 
i d'Entitats Juridiques 

Presentació deis comptes anuals de fundacions 

Dades d'identificació del presentador 

lndiqueu el tipus de persona: 

í Persona física (i' Persona jurídica 

Dades d'identlficació de !'empresa 

Raó social 

FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL 

Dades del/de la representant de !'empresa 

Nom 

Jose 

Tipus de document d'identificació 

DNl 

Teléfon fix 

972573313 

Primer cognom 

Mendoza 

Número d'identificació 

46671342H 

Teléfon móbil 

609674087 

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·lieitud. índíqueu el mitja de recepció: 

12g Correu electrónic 

Adrec;a 

O Residencia tora de l'Estat espanyol 

Típus de vía 

Placa 

Bloc 

Provincia 

Girena 

Nom dela via 

del Doctor Revira 

Escala 

Municipi 

-8anyoles 

Pis 

2 

Porta 

NIF 

G58434994 

Segon cognom 

Jorge 

Adrelyél de correu electrónic 

director@mascasadevall.net 

Número 

1 

Codi postal 

17820 

Podeu cercar l'adrelyél en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Calalunya): 

. \ 
Verificar adrec;a Pl ac;;a del Doctor Revira, 1. 17820 Banyeles (GI RONA) ( Accepta ) 

~ J 
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Mffl Generalitat de Catalunya 
W Departament de Justicia 

Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

Presentació deis comptes anuals de fundacions 

Dades d'identificació de la fu ndació 

Denominació 

FUNDACI O AUTISME MAS CASADEVALL 

NJF 

G58434994 

Número d'inscripció 

323 o Adre¡;;a de correu electrónic 

di r e ctor@mascasade vall. net 

Dades d'identificació del/de la representant de la fundació 

Nom 

PEP 

Tipus de document d'identificació 

DNI 

Teléfon fix 

97257331 3 

Primer cognom 

MENDOZA 

Número d'identificació 

4667 1342H 

Teléton mobil 

609674087 

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjii de recepció: 

[:8J Correu electrónic 

Ciirrec que ocupa a l'entitat 

Director 

Adreca de la fundació 

npus de via 

Ca rrer 

Nom de la via 

Barrí de Ca s a ls 

Bloc 

Provincia 

Girona 

Escala 

Població 

SerinyA 

Pis Porta 

Segon cognom 

JORGE 

Adre¡;;a de correu electrónic 

director @masca sadevall. net 

Número 

13 

Codi postal 

17852 

Podeu cercar l'adreca en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya): 

( Verificar adre¡;;a J ( Accepta) 

Dades de la reunió d'aprovació deis comptes anuals 

Data de la reunió Nombre de patrons assistents Forma d'aprovació deis comptes , 

Unani mit ac ) 

// 
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Nfm Generalitat de Catalunya 
WJJ& Departament de Justicia 

Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

Presentació deis comptes anuals de fundacions 

Oades de contacte de la fundació 

Denominació 

FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL 

Dades de la persona de contacte de la fundació 

Nom 

Jose 

Tipus de document d'identificació 

DNl 

Notificació 

Primer cognom 

Mendoza 

Número d'identificació 

46671342H 

Les notificacions relacionades amb aquest trámil seran electroniques. 

Adre9<1 de correu electrónic 

director@mascasadevall .net 

( Copia Representan! Fundació ) 

NIF 

G58434994 

Segon cognom 

Jorge 

Telefon móbil 

60967408 7 

Les notificacions electróniques es poden consullar dins deis Serveis de Tramits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi 
mitjan9<1nt un certifica! digital o amb una paraula de pas d'un sol ús. 

Consulteu e!Jlistal de certificats digitals admesos 

Recordeu: 

Des de l'emissió de l'avís de notificació dísposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la . SI transcorregul aquest termini 
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendra rebutjada. 

Des del moment en qué accediu al contingut de la nolificació aquesta es considerará practicada. 

Recordeu que l'adre9<1 electrónica i el teléfon mobil que informeu aquí, és on rebreu l'avis de la notificació electrónica i, si escau. on 
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació . 

u Cu -~u.\,L 

~ ~ e::::: 
~, ) ~ 

/ /2 ~ I 

/1// -' 
~ l , 

/ 

~ 7 
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M'ffl Generalitat de Catalunya 
WJM Departament de Justicia 

Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

Presentació deis comptes anuals de fundacions 

Pagament 

La carta de pagament es generara com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el 
pagament en una de les entitats bancaries indícades. Una vegada rebut l'acusament de rabuda segueixi les índicacions de la carta 
de pagament perla realització del pagamenl. 

Concepte 

Taxa perla presentaci6 dcls comptes de fundacions 

Qüestionari 
Personal assalariat: 

Personal voluntari no remunerat: 

Personal amb contracte de prestació de serveis: 

Número de Centres que gestiona: 

Número total de persones beneficiaries: 

lngressos per subvencions de la Generalitat: 

Altres ingressos per subvencions públlques: 

lngressos per donatius privats: 

lmport lnversions realitzades: 

Hi ha problemes de tesorería? 

S'ha deixat d'atendre algun pagament? 

Esta al dia de pagaments amb la Seguretat Social? 

Hi ha excepcions en l'ínforme d'auditoria? 

La fundació esta incursa en algun procediment judicial? 

57 

6 

2 

lmport 

77,80 € 

38 

1.468 .0B0 ,68 € 

49.533,59 € 

336.447 ,37 € 

79.723,20 € 

fZI SI 0 No 

0s1 fZI No 

fZI Si 0No 

□ sí fZ!No 

Dsí 1:8.J No 

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronal i 
consten recollits en el !libre d'actes corresponent 

Pairó de la Fundació (president/a o secretan/aria) fZI 
Professional autoritzat representant de la Fundació O 

Balan~ 

Exercici comptable : 2021 [8:lcomplet 
... 

li Clr 
□Partil 
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Nom : FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL 

Número d'inscripció : 

Exercici comptable : 

Balan~ abreujat 

Exercici 2021 

323 

2021 

NÚM. OELS COMPTES 

[8J Complet 0 Partit 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 

202, (2802), (2902) 

206, (2806), (2906) 

208, (2808), (2908) 

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

(2901 ), (2903), (2905) 

209 

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

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

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

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

219 

220, (2920) 

221 , (282), (2921) 

230, (29190) 

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

234. {29194) 

239 

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

2423, 2424, (2953), (2954) 

2413,2414,(2943){2944) 

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

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

2415, 251, (2945), (297) 

55, 258, 26 

l. lmmobllitzat Intangible 

1. Concessions administratlves 

2. Aplicaeions informatiques 

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuítament 

4 . Allres immobilitzats intangibles 

5. Acomptes 

11. lmmobllltzat material 

1. Terrenys i Construccions 

2. lnstal·laeions, maquinaria i ub11atge 

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informaeió 

4. Alltre immobilltzat material 

5. lmmobilizaciones materials en curs i Acomptes 

111. lnverslons lmmoblllarles 

1. Terrenys i béns naturals 

2. Construceions 

IV. Béns del patrimoni cultural 

1. Béns immobles 

2. Ancius. Biblioteques i Museus 

3. Béns mobles 

4. Acomptes 

V. lnverslons en entitats del grup I assoclades a 
llarg termlni 

1. lnstruments de patrimoni 

2. Crédits a entitats 

3. Valors representatius de deute 

VI. lnverslons flnanceres a ltarg termlnl 

1. lnstruments de patrimonl 

2. Crédits a tercers 

3. Valors representalius de deute 

4. Altres actius financers 

/ 474 VII. Actlus per~mpost dlferit 

NOTES DE 
LA MEMORIA EXERCICI N EXERCICI N-1 

1)1.121,S& 

u.n 

240,41 

H1.DIO,Tt 

SaJ.5'5,66 

2J001,t2 lSl.197,13 

l1.2S7,~ 2&.$90,07 

70.92t,ll 72.200,49 

0,00 0,00 

0 ,00 

uo 0,00 

2.171,1' 

2.,v ... ?.127.14 
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Nom : FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL 

Número d'inscripció : 

Exercici comptable : 

323 

2021 ~ Complet 0 Partil 

NÜM. DELS COMPTES l ACTIU l NOTES OE .1 EXERCICI N I EXERCICI N-1 
LA MEMORIA 

B) ACTIU CORRENT &31.lOl,1$ 411.305,H 

PO. 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), l. Exlstencles 
407 

!IO.N7M 29.4&3,H 

11. Usuarls, patroclnadors I deutors de les activitats 1 
altres comptes a cobrar 

2".1'3.00 307.115.23 

440, 441 , 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestacíó de serveis 439,02 

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 

444 3. Patrocinadors 

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors 29S.74',04 307,11~.23 

460, 464,544 5. Personal 

4709 6. Actius per 1mpost corren! 

4700, 4707,4708, 471 , 472, 7. Altres etédits ambles Administracions Públiques 
473 

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 

111. lnverslons en ent itats del grup i associades a curt terminl D,00 D.00 

5303, 5304, (5393), (5394), 1. lnstruments de patrimoni 
(5933), (5934) 

5323,5324,5343, 5344, 2. Crédits a entitats 
(5953), (5954) 

5313, 5314, 5333, 5334, 3, Vators representatius de deute 
(5943), (5944) 

5353, 5354, 5523,5524 4. Altres actius financ.ers 

IV. lnverslons flnanceres a c urt iermlnl 
0.00 D,00 

5305, 540, (5395), (549), 1. lnstruments de patrimoni 
(5935), (596) 

5325, 5345,542, 543, 547, 2. Crédits a tercers 
(5955), (598) 

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

3. Valors representatius de deute 

5355,545, 548,551,5525, 4. Aitres a cti us finan cers 
554.5590,565,566 

480,567 V. Perlodlficaclons a curt terminl 459,1' 

VI. Efectlu I a ttres actlus lfquids equivalents 20).HJ,U 111.727,11 

570,572,574 1. Tresoreria 203.893,49 1.51,727~t 1 

576 2. Altres actius liquids equivalents 
' 

TOTAL ACTIU (A+B) 1 • .&.U.02,,n 1M1,73',1& ~ , 

' 

/ 1 / 
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Nom: FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL 

Número d'inscripcíó : 

Exercici comptable : 

323 

2021 l25l Complet 0 Partit 

NÚM. DELS COMPTES 1 PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons propls 

l. Fons dotacionals o fons soeials 

100, 101 1, Fons dotacionals o fans socials 

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

102 11. Fons especials 

111. Exeedents d'exercicis anteriors 

120 1. Romanen! 

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 

124 IV. Excedents pendents d'aplleació en activitats 
estatutarios 

129 V. Exeedent de l'exereicl (positiu o negatiu) 

118 VI. Aportacions pera compensar pérdues 

A·2) Subvenclons, donacions i llegats rebuts I altres 
ajustaments 

130 1. Subvencions oficials de capital 

131 2. Donacions i llegats de capital 

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats 

137 4. lngressos fiscals a distribuir 

B) PASSIU NO CORRENT 

14 l. Provisions a llarg terminl 

11. Deutes a llarg termini 

1605, 170 1. Deutes amb entltats de crédit 

1625, 174 2. Credilors per arrendament financer 

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

3. Attres deutes a llarg termini 

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 111. Deutes amb entltats del grup I assoclades a llarg 
1624, 1633, 1634 termlnl 

479 IV. Passlus per lmpost diferit 

181 V. Periodlfieacions a llarg termini 

f ~l 1--==-w 

~ 

1 NOTES DE ,1 
LAMEMÓRIA EXERCICI N I EXERCICI N-1 

1.1n.1as,11 1.11,.m.,1 

63:uM,1' 413.541.U 

41T.6ll,T& 417.611,75 

.t17,62&,7S ,17,628,75 

-4.087,1)7 ..a3.azo,1, 

102.700,00 2g2JM.4,38 

-106,787,07 ,376.7tw,54 

1211.252,4& 71.733,ot 

.Hl.311,Cll 7D2..C2.ltl1 

&SS.391,03 702.028.tl 

49..112,152 ll,Nl,IO 

49.152,12 U.1&1.1D 

3U S2.S2 :n.864.60 

tS,000,00 30,000,00 
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Nom: FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL 

Número d'inscripció : 

Exercici comptable : 

323 

2021 [8l Complet 0 Partit 

NÚM. DELS COMPTES 

499,529 

5105, 520,527 

5125,524 

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

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

5103. 5104,5113, 5114, 
5123,5124,5133,5134, 
5143.5144,5523,5524, 

5563, 5564 

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

41 

465, 466 

475,476,477 

448 

485,568 

PATRJMONI NET I PASSIU 

C) PASSIU CORRENT 

l. Provlslons a curt terminl 

11. Deutes a curt termlni 

1. Deutes amb entitats de credit 

2. Creditors per arrendament financer 

3. Altres deutes a curt terrnini 

111. Deutes amb entitats del grup I associades a curt 

IV. Credltors per activltats I altres comptes a pagar 

1. Provei"dors 

2. Creditors varis 

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 

4. Passius per impost corren! i altres deutes amb les 
Administracions Públiques 

5. Acomptes d'usuaris 

V. Perlodificacions a curt termlni 

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

NOTES DE 
LA MEMÓRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 

223.117µ 

15.&21.02 

,s.aa ,02 

208.151,02 

l-1,54,4,53 

69.368,71 

39.074,1!51 

65,171,11 

261.2t51H 

l9JI06,01 

27.1523,01 

2.H&,00 

2'2.208,U 

31,355,64 

98.606,64 

3S,l42,71 

6S.90l,&4 

1.211,02 

1M7.7:U,7S 
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Nom : FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL 

Número d'inscripció : 

Exercici comptable : 

323 

2021 l8l Complet 0 Partil 

Compte de Resultats abreujat 

NÚM. OELS COMPTES 

1. lngressos perles activitats 

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

721 b) lngressos rebuts amb caracter periódic 

722,723 e) lngressos de promocions. patrocinadors i col·laboracions 

724 d) Subvencions oficials a les actívitats 

728 e) Donacions i alifes ingressos pera activitats 

727 1) Alifes subvencions, donacions i llegats de l'exercici 
incorporats al resulta! de l'exercici 

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

2. Ajuts concedlts I altres despeses 

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

(653). (654) b) Despeses per col· laboracions i per l'exercici del carrec de 
membre de l'organ de govern 

(6930), 71 •• 7930 3. Varlacló d'existencies de productes acabats I en curs de 
fabrlcacló 

73 4. Treballs realltzats per l'entitat peral seu actlu 

5. Aprovlslonaments 

(600). (601 ). (602). 606. 608, a) Consums i deteriorament d'existencies 
609. 51•. (6931), (6932). 
(6933), 7931 . 7932, 7933 

(607) b) Treballs realitzats per altres entítats 

6. Altres lngressos de les activltats 

752 a) lngressos per arrendaments 

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

(64) 7. Oespeses de peraonal 

8. Altres despeses d'explotacló 

a) Serveis exteriors 

(620) a1 ) Recerca I desenvolupament 

(621) a2 ) Arrendaments I canons 

(622) a3 ) Reparacions i conservació 

(623) a4) Serveis professionals independents 

(624) as) Transports 

(625} 86 ) Primes d'assegurances 

(626) a1 ) Serveis bancaris 

(627) as) Publicitat. propaganda i relacions públiques 

(628) ag) Subminislfaments 

(629) a,o) Altres serveís 

(631), (634), 636. 639 b) Tribuis 

(655), (694). (695). 794, 7954 e) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les actívitats 

(656). (659) d) Altres despeses de gestíó corrent 

NOTES DE 
LAMEMÓRIA 

~ ~,;ti,

1

o"'ajooj ~ldo ~~l)Á_ í)¡'}j~/1"' 
- I rr-• 

, 

(Deure) Haver 

EXERCICI N I EXERCICI N•1 

1.0lU11;Zt ,_.111;21 

71 ,&,!7,0t 1l9U,49 

4 15.H D,96 ,,a.1111t,Oll 

1 s-41.0olt. ta 1.49H2U3 

G,00 o.oc 

-171.D74.K .z,o.2 ... .00 

,17S.074.M ·2102".00 

o.oc 0,00 

-1Ml.t%l,31 -t..0..UO,H 

..J:&2.7Q,l,l •17UU)T 

-240 0$1,40 .17g 1311JI 

•11.109,00 -10.ffl.00 

,2l00U7 •14 3ts,01 

• 14.100,!5$ .,1.01• .e2 

-12.2N.lS .a "'42.32 

.7_o,co.oo •fMUA 

,307.04 •2.11S,IS 

.1.g,uz ◄.2S4.17 

..;.1 ,u;o.15 -!J•10H 

·1'1.6'1. \1 -s,111,n 

-UlUt •1.71&,0t 

•1.157'¡42 . 
~ 

/ 
/ 

. ✓ ' 



'-

'-

l... 

'-
'-

.... 

l... 

.... 

l... 

..... 

..... 

..... 

..... 

'-

Nom : FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL 

Número d'inscripció : 

Exercici comptable : 

323 

2021 0 Complet 0 Partil 

NÚM. DELS COMPTES 

(68) 9. Amortització de l'immobilltzat 

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

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

12. Deteriorament I resultat per allenacions de 
l'lmmobllitzat 

(690). (691). (692), 790, 791, a) Deterioraments i pérdues 
792 

(670), (671 ), (672), 770, 771 , b) Resultats per alienacions i altres 
772 

(678), 778 13. Altres resultats 

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

760, 761, 762,769 14. lngressos flnancers 

(660), (662), (665), (669) 15. Despases flnanceres 

(663), 763 16. Variacló de valor raonable en lnstruments flnancers 

(668), 768 17. Diferencies de canvl 

18. Deterlorament I resultat per alienaclons d'lnstruments 
financers 

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

a) Deterioraments i pérdues 

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i al1res 

11) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 

111) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (1 +11) 

(6300)". 6301 ♦• (633), 638 19. lmpostos sobre beneflcls 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICJ (111 + 19) 

• Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo 

NOTES DE (Deure) Haver 

LA MEMORIA EXERCICI N I EXERCICI N-1 

0 10<4.IOl,70 ·100.W,'9 

13.122,12 TZ.IM1,07 

0,00 Z.961,0Z 

2 .i 51.02 

J.7'1.11 •7,1'5,)3 

121.7%7,IO U.1:J7.21 

11M,IO 

•U2',"4 4 .~17 

0.00 0,00 

.,..,..,. -3.AOrl,17 

120.252,41 79,7ll,ot 

120.212,'6 n.ni.ot 

I 
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Nom : FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL 

Número d'inscripció : 323 

Exercíci comptable : 2021 ~Compfet □Partil 

Estat de Canvis en el Patrimoni Net 

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

l. Ajustaments per canvls do criteri N-2 i anteriors 

11. Ajusta me nis per errors N-2 i anteriors 

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

l. Exceden! de l'exercici 

11. Total ingressos i despases reconeguts en el patfimonf ne\ 

111. Operacions de patrimoni nel 

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

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

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonaci6 
de deutes) 

4. Altres aportacions 

IV. Altres variacions del palrimoni net 

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

- 1. AJlJstaments per canvis de Ctileri N-1 

U. Ajustaments per errors N-1 

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N 

l. Exceden! de l'exercici 

11. Total ingressos i despeses reconeguls en el patrimoni ne\ 

111. Operacions de patrimoni ne\ 

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especia Is 

2. (·) Reduccions de fons dotacionalslfons socials/fons especials 

3. Conversló de passius financers en patrimoni ne\ (condonaci6 
de...dJ!_U~ ) 

""-4. Al~ a~rtacions 

IV. Allres ¾c1o~s del patrimoni net 

:. SALDO FlttA~L'ANY N , 

( (((((((( 

Fons 

Total l Pondonts de 
desomborsar 

417.621,71 

.. 17,611.78 0.00 

0,00 D.00 

4il.t!i28,7C D,00 

•11.en.11 D,00 

O.DO 0,00 

,11.u1,1e 11.00 

Excodonts 
oxorcfcfs 
antorlors 

J07.10J,,U 

-307.1112,41 

190.244.38 

190.24◄,38 

l)_OJ ],6 7 

.aJ.120,16 

,8).820,11 

0,00 

79,733.09 

..&.017,07 

Excedonts 
pendents do 
destinar a les 

finalltats 
ostatutaries 

c.oo 

0,00 

D,011 

0,00 

D.00 

0,00 

( ( ( ( ( ( (((((( 

Excedentdo 
l'oxorclcl 

I

Aportaclons porl Subvenclons, 
a compensar donaclons 1 

porduos llogats rebuts 
TOTAL 

ll.031,17 

l3.0l1,17 

79.733,09 

0,00 

.J3.0J7,87 

70.733,09 

70.71.J,09 

120,2'52.-46 

D,00 

-79.73.J.09 

120.2$2.46 

~-

.... 

D,00 

o.oo 

D.00 

0,00 

0,00 

, 

705.:M,Ol 

705.266.0J 

0,00 

..J~237,22 

702J)2t,8D 

7D2.D21,IO 

0,00 

-46.Gl7, 78 

US..391.0J 

.... ll0.24 

o.oo 

0,00 

WS,IJO,l.t 

l9.73l,O'J 

o.oo 

100.2,1111,38 

0,00 

o.oo 

190.2-44,38 

0,00 ! 

->,2'1.l' 

1.1 1S..51D.•t 

0.00 

0,00 

1.115.570,.f9 

120.252,46 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

◄& 6'.37,7e 

1 .119.115,11 

~ - ~ _ell, &~- \ _ 1 Pllgína 11 de 

+ /~ 13 ~¿ . 
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Yll'ffl Generalitat de Catal unya 
Wffl Departament de Justicia 

Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

Presentació deis comptes anuals de fundacions 

Documentació annexa 

Adjunteu els següents documents: 

O Memoria anual 

O Altres 

O Auditoria de comptes 

O Grau de compliment codi de conducta 

O Certifica! d'aprovació de comptes 

La mida maxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB. 

obligatorl 

opcional 

opcional 

opcional 

obllgatori 

lnformació basica sobre protecció de dades. Tractament pera flnalitats de registre I control 

Responsable del tractament: Departament de Justicia, Direcció General de Dret i Entitats Juridiques 

Flnalltat: Desenvolupament de les tasques de registre I control de les fundacions, com a entitats jurídiques sobre les quals té 
competéncia la Generalitat. 

Legltirnacló: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Base jurídica específlCél: llei 4/2008, de 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídlques. Llei 2112014. del 29 de desembre, del protectora! de les 
fundacions I de verificació de i'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, Decret 25912008, de 23 de desembre, pel 
qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions I les assoeiacions subjectes a la leglslació de la Generalitat de Catalunya. 

Destlnatarts: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques I poden ser cedides mitjanyant certificacions de registre. La 
resta de dades només seran cedides de forma excepcional i en compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions a 
tercers pa'isos. 

Drets de les pe~ones lnteressades: Es poden exerclr els drets d'accés, rectificació, supressíó, limitació, oposlció i portabilítat 
davant del Responsable del tractament. 

lnformacló addlcional: Per ampliar aquesta informadó i conéixer els detaUs del tractament de dades es pot accedir al web oe1 
Depanament. 

O He llegit la informació basica sobre la protecció de dades 

Per tramitar la sol·licitud heu de: 

1) Signar el document i desar a! vostre ordinador. 
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Wfm Generalitat de Catalunya 
w..lJ& Departament de Justicia 

Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

Presentació deis comptes anuals de fundacions 

Signatura 

O Atencló: namés s·accepten els certificats digitals emesos per qualseval entitat de certifica ció classificada per l'Agéncia Catalana 
de Certificació. Ca.0sulJeu el llistat de certifi_cat.s_digitals admesos. 

No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjani;ant el programari d'Adobe. 

Si vol signar amb DNI etectrónic (eDNI), s'ha de deshabilitar et made protegít del Reader XXII. ConsuljeJLCO<J1 realilzar-ho. 

Aquest document ha de contenir únicament una signatura. 
En el supósit que la Fundacló hagi optat per presentar els comptes anuals sense el concurs de cap professional extem, la signatura electrónica haurá 
de ser la del president o la del secretari del patronal. En aquest darrer cas, caldrá que el secretar! sigui patró. En el supósit que els comptes anuals 
hagin estats presentats a través d'un professlonal extem, la signatura electrónica haurá de ser la del professional. 

1 

1/ 
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FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, 

F.P. 

MEMORIA ECONÓMICA DE L' EXERCICI 2021 

Serinya , Juny 2022 

t.Aa:IVl:fAT DE l;'ENlirFA"f. 

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, nºl 1.477 de 
protocol. 

Són finalitats principals de la FAMC les de donar suport de 1/ocs de vida treball per 
a les persones joves i adultes de Catalunya omb trastorns de l'espectre autístic, per tal 
d'atendre a les seves necessitats de troctoment medie, sanitari, educatiu i laboral, així com 
d'ossistencia legal, amb maxima cura a les seves possibilitats socials. 

L'elecció deis beneficiaris s'efectuara pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no 
discriminació entre les persones que reuneixin les següents condicions: 

• SoHicltar la prestació o servei que la FAMC pugui aferir. 

• Complir, si escau, en cas, els requisits objectius específics que complementariarnent 
pugui acordar el Patronat. 

L'ambit d'actuació de FAMC sera principalment a Catalunya. Domicili social a Barri 
deis Casals, nº 13, 17852 Serinya, 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 Justicia. 

Per resolució de 9 d'Octubre de 1.987 del Director General de Dret i d'Entitats 
Jurídiques, la FAMC fou classificada com a Benefic-Assistencial i, amb data 23 de setembre 

de 1.988 , el Director General de Tributs va dictar resolució per la que concedía exempció 
subjectiva prevista al text refós de I' impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats. 

Té el NIF G-58434994. Als efectes deis beneficis fiscals de la Llei 49/2002 la FAMC 
ha presentat la documentació corresponent a I' Agencia Tributaria. 

La FAMC porta a terme la seva activitat basicament per medí del Centre "Mas 
Casadevall", situat al Mas del mateix nom, municipi de Serinya ( Pla de l'Estany). El 30 /, 

de desembre de 1988 fou autoritzada !'obertura del centre esmentat, per acord de / / 

{ 

1 /l / MEMORIA AUDITORIA ECONOMICA 202_1/ ~ ;r 
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I' Ajuntament de Serinya. A més, Mas Casadevall disposa, per a portar a terme la seva 
activitat, d'una llar - residencia 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 Psicbtics 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 deis Casals, 13, 17852 Serinya. Girona. Inscrita en el Registre 
d'Entitats, Serveis Establiments Socials, Secció Entitats Privades d'lniciativa Social, 
amb el nº E- 00126, per resolució de la Direcció General d' Afers Socia Is de data 
7/9/1988. 

b) Mas Casadevall- 1, Llar Residencia per a disminu'its. 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-11 , residencia per a disminu'its. Mas Casadevall 17852. Serinya {Pla 
de l'Estany). lnscrit 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. Serinya (Pla de l'Estany). 

lnscrit en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socia Is. 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 registra)). 

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 USUARIES 1/0 BENEFICIARIES DE LES ACTIVITATS 
DESCRITES. 

Desglossant la informació per sexe detallant !' impacte diferenciat d'aquestes 
activitats sobre homes i dones. 

Usuari/es el 2021: 

• De Gener a Abril 37 usuari/es 19% dones. 

• De Maig a Desembre 38 usuaris/es 19% dones 

INFORMACIÓ SOBRE LES ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS # 
D'IGUALT~T DETRACTE I D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DURANTL'ANY 2021 /'/ 

1
1 ¡j i¡ '~ - ),JW'-.__ MEMÓRIAAU~ITORI.AECONÓMICA2021 ~/y 
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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 í indirecte 
(tecnics, educadors, serveis, mantenirnent, administració, etc.) 

En el personal de suport de FAMC treballen 57 professionals (35 % homes i 65 % 

dones) deis diferents ambits ( Direcció, Administració, Treball Social, Educadors, Metges i 
Personal de Serveis) . 

ESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES 

DURANT l'EXERCICI I LA FORMA COMES GESTIONEN 

L'entitat és una Fundació privada, i es regeix per allo 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'artícle 23 deis estatuts, en cas d'extínció, els bens sobrants, es 
destinaran a una altra institució de finalitats analogues ó similars d'acord amb allo que 
preveu la Llei d Fundacions.La FAMC no ha subscrit convenis de col-laboració empresarial 
en activitats d'interes general.Les compensacions de despeses meritades pels membres deis 
organs de govern no són signíficatives. No existeixen acomptes concedits al conjunt deis 
membres de l'órgan de govern. 

Al final de l'exercici del 2021 els membres del Patronat són: 

CARREC NOM ONI TERMINI 
President José Luis Bruned 37.585.475W 05/ 06/ 2026 
VicePresident M iquel Serra Heras 37.674.040V 05/ 06/ 2023 
VicePresident Llu is Desoí Guitart 40.283.579E 05/ 06/ 2023 
Secretraia Irene Ca lvis Rovira 46.137.075H 05/ 06/ 2023 
Tresorer Joaquim Bn.med Adra 38.114.S82H 05/ 06/ 2023 
Vocal Fina Bursei Camps 40.268.361F 05/ 06/ 2023 
Vocal Joan Calvis Casas 36.453.947M 05/ 06/ 2023 
Vocal Montse Oller Puj olas 40.309.218Q 30/ 11/ 2022 
Vocal M~ Angels Roca Roca 46.202.077E 05/ 06/ 2023 
Vocal Laura Bosch Delgado 46.652.36SQ 01/ 12/ 2027 
Vocal Josep Vent ura Oller 39.157.181A 04/ 06/ 2025 

La FAMC, no ha subscrit convenís de col-laboració empresarial en activitats d'interes 

general. Podeu veure la memoria d'activitats del 2021 en la web: www.mascasadevall.net , 
en l'apartat de documents 
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ANÜAIS 

1. lmatge Fidel. 

a) Els cornptes anuals reflecteixen la irnatge fidel del patrirnoni, de la situacló financiera i deis 

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

estats cornptables de l'associació . 

b) S'han aplicat les disposicions lega Is en materia comptable. 

e) L'aplicació de les disposicions lega Is es suficient per presentar la irnatge fidel de la fundació. 

2. A l'exercici 2021 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 tancarnent de l'exercici, ni cap risc irnportant que pugui 

suposar canvis significatius en el valor deis actius o deis 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 !'estructura del balan,;, del compte de perdues 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 Justicia 

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

inicials fet per qual no s'inclo'ien xifres comoparatives, fent constar en nota de memoria, el 

balan,; i el compte de perdues 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 previa. 

S. Agrupació de partides. 

Totes les partides que han estat objecte d'agrupació al balan,;, 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 memoria. 

/)// 
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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 partid es 

del balan~, 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 produ·it correccions d'errors significatius durant l'exercici. 

Proposta d'aplicació de l'excedent 

BASES REPARTIMENT IMPORT 
Excedent de l'exercici 120.242,46 € 
Total base de repartiment= Total aplicació 

Aplicació lmport 
Fons dotacional 

Fons especial 

Romanent 

Ex edent d'aplicació en activitats estatutaries 

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 120.242,46 € 
Total ap1tcacl6 = Total base de repar:tlment 120.242,46 € 

1. lmmobilitzat 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 mitjan~ant 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. 

Pera cada immobilitzat intangible s'a alitza i determina si la vida útil és definida o indefinida. 
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La Fundació aplica, en el seu cas el que disposen les Normes de Valoració 5 i 6, "lmmobilitat 

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 gratu"itament 

No existeix immobilitzat amb vida útil indefinida. 

No hi ha drets sobre béns cedits en ús gratu'itament. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural 

L'entitat classifica coma Béns del Patrimoni Historie aquells elements recollits en la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Historie Español. Són béns que la comunitat considera oportú 
preservar per raons d'índole artística o cultural, sent un deis seus trets característiques el fet 

que no es poden reempla~ar. 

No hi ha immobilitzat d'aquest ti pus. 

3. lmmobilitzat material 

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

son dins deis 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, " lmmobilitzat 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 procedira a la oportuna correci6 valorativa, que revertira quan desa 
pareixin les causes que la motivaren. 

Els costos d'ampliació, modernització i millares 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 circumstancia, es procedira a activar els costos directes de producció derivats 
d'aquets treballs. 

4. lnversions immobiliaries 

Els terrenys o construccions que l'entitat destini a l'obtenci6 d'ingressos per arrendaments o els 
quals posseeixi amb la intenci6 d'obtenir plusvalues a través de la seva alienació s'inclouen en 

l'epígraf "inversions immobiliaries". Així com aquells terrenys i edificis els usos futurs deis quals 
no estiguin determinats al moment d la seva incorporació al patrimoni de J'Entitat. 

{ 1 a MEMORIA AUDITORIA ECONÓMICA 2021 
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FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

L'Entitat no té terrenys ni construccions classificats coma lnversions immobiliaries 

S. Arrendaments 

L'arrendament d'un actiu es comptab¡litza perla natura lesa d'aquest últim quan es transfereixen 
tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte d'arrendament . 
Aquesta transferencia es dedueix de les condicions del contracte en el qual s'evidencia que es 

va a exercitar l'opció de compra al finalitzar aquesto 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 economica 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 9i!, del Decret de la Generalitat de Catalunya 
259/2008 de 23 de desembre. 

6. Permutes 

En les permutes de caracter comercial, es valora l'immobilitzat material rebut pel valor raonable 
de l'actiu lliurat més les contrapartides monetaries lliurades a canvi tret que es tingui una 
evidencia més clara del valor raonable de l'actiu rebut i amb el límit d'aquest últim. 

No s'han produ'it permutes a l'exercici 

7. lnstruments financers 

a) Criteris emprats pera la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius financers 

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

Hom a aplicat el que disposa l'apartat 10 "lnstruments Financers" del Decret de la Generalitat 
de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

b) Els criteris aplicats pera determirar !'existencia d'evidencia 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, " lnstrument financers" del Decret de la Generalitat de Catalunya 
259/2008 de 23 de desembre. 

c) Criteris emprats peral registre de la baixa d'actius financers i passius financers. 

Es registra la baixa quan es realitza I actiu o es liquida el passiu, o quan el seu deteriorament es 
considera irreversible. 

(\ r 
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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, "lnstruments financers" del Decret de la Generalitat de 

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

e) lnversions en entitats del grup, multigrup i associades; s'ha d'informar sobre el criteri seguit 
en la valoració d'aquestes inversions, així com l'aplícat pera registrar les correccions valoratives 

per deteriorament . 

Hom aplica et que disposa l'apartat 10, " lnstruments financers" del Decret de la Generalitat de 
Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

f) Els criteris emprats en la determinació deis 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, " lnstruments 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, "lnstruments financers "del Decret de la Generalitat de 
Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

9. Existencies 

Les existencies es valoren al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període 
de temps superior a l'any pera estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest valor, les 
despeses financeres oportuns. 

Hom aplica el que disposa l'apartat 1, "Existencies" 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 
1 semíelaborats, es comptabilítzen 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. lmpostos sobre beneficis 

Hom aplica el qaue disposa l'apartat 14, "Impostas sobre beneficis" del Decret de la Generalitat 
de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

12. lngressos i despeses 
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Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del impon-, ésa dir, quan es produeix el 

corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independencia del moment 
que es produeixi el corrent monetario 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, dedu'its els descomptes i 
impostos. 

La Fundació es de fins benefics, sense afany de lucre, i esta 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 deis ingresos es destinen als fins fundacionals. 

13. Provisions i contingencies 

Els comptes anua Is de l'entitat recullen tates les provisions significatives en les quals és majar 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 millar informació disponible sobre 

les conseqüencies del succés que les motiven i són re-estimades en ocasió de cada tancament 
comptable. S'utilitzen per a afrontar les obligacions especifiques 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; í donat que els 

seus serveis es facturen i liquiden en el curt termini, no procedeix aplicar els metodes de 
percentatge de realització. Els serveis prestats, en els seu cas, s'entenen meltats totalment en 
el momento de la seva facturació. 

A mes a mes, s'aplica el que dísposa l'apartat 15, "Jngressos per vendes i prestacions de serveís" , 
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'entítat, perla seva natura lesa, no té un impacte mediambiental significant. 

Els elements destínats per. la fundació a preservar i conservar el medi ambíent, en el seu cas, es 
valorarien aplicant les normes del Decr.et de la Generalitat de Catalunya 259/2008 de 23 de 
desembr.e, sobre l' immobilitzat material. 

15. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal; en particular, els 
2

/ 

r.eferits a compromisos per pensions. r / 
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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 pera 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 deis bens adquirits amb elles. La funda ció 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 Cataiunya 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 pera la venda" , del decret de la Generalitat 
de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

MEMORIA AUDITORIA ECONÓMICA 2021 
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1. Analisi i justificació del moviment durant l'exercici de cada partida del balan~ inclosa en 
aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives 
per deteriorament acumulades; indicant el següent : 

_..,._ __ ......, 
.. __...._ •• c,wv 

T..-nfll'fl lawwtNCOllflll ,.,._ ---
2 3 4 

A) SAU>O INIOAI. IIRUT, EXERClO 1 2020 1.364.507.32 ( 1.103.469,01( 

( •) AdqulS.icions Mltjan?nt cornbinac:ions de nec,ocu 

( • ) Apcrtocioru no dinorirlu 

( •) AmpliKk>ns i millorH 73.172,56( 

l •) Resta d1 tntndu 

I ·) Sonidi!s, balx1,o reducclons 46.002,37 e 
( • / +) Trup.usosil /d• actlu.s t'IQ correnu mantlncou pera la ver.da oos>eradoni lnterrompod,u 

( • / •) Tn1~uos. • /de altres p.tnktes 

B) SAi.DO FINAL BRIIT, EXERCIO 1 2020 1.364.507,32 ( 1. 1.30.639,20 C e 

q SAl.00 IMCJAI. IIIIUT, OWIOO 1 2021 U64.507,J2( 1.UO.OUDC ( 

{ • ) Aport,11c:lons no dint:riries 

( • ) Amplt.adons I mlllores 18.119,75( 61.603,4S C 

( •) Ru:u d' en1~u 

( • ) Sortides, balwes o reducdons 18.736,70 e 
( • / •) T~Jp.auos ~ / d• ac:tll.1$ no corrents m, ntln,uts pe, • la w nd, o ope,ack>N iniem,mpudu 

-

( - / • ) T rnp,s.sos • /de , ttres JNl1klr s 

D SALDO FINAL IRUT EXEROO 1 2021 1.363.19())7 ( 1.192.ZA2,&5 C ( 

GJAMOlmTVQOACUMUI.ACA.W.OOINOM..Wrta::i 2020 759.434.VC na.650.91C 

( + 1 Ooucló ,i I' amor1ítu dó de r u e rcici 

( •) Au1ments p-er adqulsk i,oru. e trup.u.sos 

( • ) Olsminucíons per sortides. bab.es. reduc.cion.s o t~ spusos 

H) AMOIITTTlACIÓ ACUMUlADA, SAi.DO FINAL, EXERClO 1 2020 7S9.434,12( na.6S0,91C 

AMORTIT7AOO ACUMULADA , SALDO INIOAL EXEROO 1 2021 7SU:M,12C 711.1150,91( 

( • ) Ootacl6, r amor,,iuKió de r u:ercicl 39.646,s9 C 64.974,61 e 
( •) R1wrsi6 de correcdon1 valonitives per deterio~ ment 

( - ) DIJmlnucion.s pe, 1orttdu ,. b• ~ ts. reducck,ns o trupusos . e 
1) CORRECOON5 DE VALOR PER DETERIORAMEHT, SALDO FINAL EXEROO 16.214,%( 

11) AMOl"1T?ACIONS, SAU>O FINAWCEIIOO 1 ZOll 799.011,11( ll1.4l0,5U 

2. lnformació sobre: 

a) Costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major valor 
deis actius, especificant les circumstancies que s'han tingut en compte per a la seva valoració. 

No hi ha costos de desmantellament, retiro rehabilitació, inclosos coma major valor deis actius. 

Els terrenys i construccions corresponent al centre propietat de la Fundació que te per nom 
"Fundació Autisme Mas Casadeva ll", situat al municipi de Serinya, (Pla de l'Estany). Esta 
escripturat a nom de la Fundació . 

Les instal•lacions i altres elements d'immobilitzat que s'hi incorporen están suportats pels 
corresponents documents justifi ,atius. 

TOTAL 

5 

U67.976,33 ( 

73.172,Sli( 

46.002,37 e 
e 

2.495.~C 

2.495.IA6,52( 

79.72.3,20 ( 

18.736,70 e 

2.SS6.113,02( 

1.531.01S,73 C 

e 

1.531.015,73 < 
1.534.015, 73 ( 

104.621,20 ( 

( 

16.214,96 ( 

1.626.491,97( 
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La Funda ció no va procedir a l'actualització de balan~os 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 metodes 
d'amortització emprats, informant de l'amortitizació de l'exercici i !'acumulada que 
correspongui a cada element significatiu d'aquest epígraf. 

Els coeficients d'amortització anual de l'exercici 2021, aplicats de forma lineal atenent a la vida 

útil estimada deis bens, son els següents: 

ICOEFICIENT ANUAL 

Edificis i construccions 3% 

lnstal-laclons tecniques 10% 

Maquinaria 10a 20 % 

Mobiliari 20% 

Equips processos d'informació 20% 

Elements de transport 20% 

Altre immobilitzat material 3a 20% 

L'entitat no ha procedit a cap actualització de valors l'empara d'una Llei. No s'han efectuat 
treballs pera l'immobilitzat ni figuren partides per una quantitat fitxa. 

En aquest grup esta indos l'immobilitzat que es propietat de la Fundació i de lliure disponibilitat, 
i els bens que estan en us adquirits mitjan~ant contractes d'arrendament flnancer1 en els seu 
cas. La amortització aplicada esta dins deis coeflcients fiscalment autoritzats , utilitzant el 
metode 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 historie. No existeixen partides d'immobilitzat 

material activats per una quantitat fixa, ni s'activen interessos o diferencies de canvi La Fundació 
no efectua treballs pera seu propi immobilitzat material. Les millares 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. ¿ , 
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e) lnformació deis canvis d'estimació que afectin valors residuals, els costos estimats de 

desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i metodes d'amortització. 

No s'han prodüit canvís d'estimació que afectin a valors residuals, als costos estímats de 
desmantellament, retiro rehabilitació, vides útils i metodes d'amortització sobre aquests punts 

en el present exercící. 

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. 

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 ímmobilitzat material situat fara del territori de Catalunya. 

f) lmport de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici, així com els criteris seguits per 
a la seva determinació. 

No s'inclouen despeses financeres capitafitzades en l'exercici. 

g) Pera cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa , reconeguda o 
revertida durant l'exercici pera un immobilitzat material individual, s'hauria d'indicar: 

-Naturalesa de l'immobilitzat material. 

-lmport, successos i circumstancies que han portat al reconeixement i reversió de la perdua per 
deteriorament. 

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

-Si el metode emprat fos el valor en us, s'han d'assenyalar els tipus d'actualització utilitzats en 
les estimacions actuals i en les anteriors, una descripció de les hipotesis 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 deis fluxos d'efectiu i la seva taxa de creixement a partir del cinque any. 

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

h) Respecte les perdues 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 perdues i reversions per deteriorament i els principals successos i circumstancies que han 

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

\ j 
¡ \¡ 
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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 deis 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 deis quals s'hagi deteriorat s'hagin perdut o s'hagin 
retirat. 

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) lmport i característiques deis béns totalemt amortitzats en ús, distingint entre 
construccions i resta d'elements . 

L'import deis bens integrats de l'immobilitzat material totalment amortitzats al tancament de 
l'exercici son: 

2021 
CONCEPTE AMORTITZAT 

Construccions - € 

Maquinaria 37.781,43 € 

Utillatge - € 

Altres instal·lacions 362.029,01 € 

Mobiliari 48.779,25 € 

Equips rnformatics 30.825,31€ 

Elements de transports - € 

Altre lmmobilitzat 49.818,41( 

TOTAL 529.233,41 € 

1) Béns afectes a garanties i reversió, així com !'existencia 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, . / 

egons consten al balan~ a 31/12/2021 4' 
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CONCEPTE SALDO 31/12/202.l 

Subvencions Generalitat 

-Oepartament TASF ( Treball, 

Familia i Afers Sociats) 77.410,97 

lnstitut Catala de Finances 138.232,78 

Olputació de Girona 51.449,89 

Caixes l Sanes 177.897,32 

Fundació Roviralta 38.739,00 

Fundacló Once 43.374,77 

Altres Privats 43.365,SS 

Ministeri d'Afers Socials 81.993,7C 

Fundació Orange 2.927,05 

TOTAlS 655.391,03 C 

Veure tau/a opartot 14 subvenvcions ,· donacions i 1/egats 

n) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finan~ament, 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 Memoria. 

o) Qualsevol altra circumtancia de caracter substantiu que afecti a béns de l'immobilitzat 
material com ara: arrendaments, assegurances,litigis, embargaments i situacions analogues. 

No existeixen contingencies de caracter 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 deis terrenys: 46.578,44 euros. 

Valor de les construccions: 1.317.928,88 euros 

Amortització acumulada a 31/12/2021: 759.434,82 euros 

r)EI resultat de l'exercici derivat de l'alienació o disposició per altres mitjans d'elements de 

1 immobilitzat material . 
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6. INVERSIONS IMMOBIUARIES 

La fundació no posseeix immobles classificats com a inversions immobiliaries 

7. BtNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

La fundació no posseeix bens de patrimoni cultural 

8. IMMOBILl12AT INTANGIBLE 

1.Analisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balan~ 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 informatiques 240,89 € 

b) Entrades o dotacions, especificant els actius generats internament i els adquirits 
mitjan~ant aportacions no dineraries. 0,00 € 

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

d) Augments/disminucions per transferencies o traspassos d'altres partides, en 
particular a actius no corrents mantinguts pera 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 187,55€ 

h) Saldo final. 53,39 € 

i) lmmobilitzat intangible totalment amortitzat: 7.006,19 € 

a)lnformació sobre: Actius afectes a garanties i reversió, així com !'existencia 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 
metodes d'amortització emprats, informant de l'amortització de l'exercici i !'acumulada que 
orrespongui a cada element significatiu d'aquest epígraf 

El coeficient d'amortització que li co'rrespondra és el fixat perles tau les d'amortització. 
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c)Sempre que tingui incidencia significativa en l'exercici present o en exercicis futurs, s'ha 
d'informar deis canvis d'estimacions que afecten a valors residuals, vides útils i metodes 
d'amortització. 

No hi han 

f)lmport 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 pera un immobilitzat intangible individual, s'ha d'indicar: 

No hi han 

h)Respecte les perdues 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 perdt,Jes i reversions per deteriorament i els principals successos i circumtancies 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 valoratíves 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 gratuitament a l'entitat, cal indicar-ne les caracteristiques i 
l'import qaue s'hi ha assignat 

No hi han 

l)lmport i caracteristiques deis 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 finan~ament, així com els compromisos 
ferms de venda. 

No hi han 

o)EI resultat. de l'exercici derivat de I alineació o disposició per altres mitjans d'elements d~ - / 
l'immobilitzat in tangible. 
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No hi han 

p)L'import agregat deis desemborsaments per recerca i desenvolupament que s'hagin 
reconegut coma despeses durant l'exercici, així com la justificació de les circumstancies 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 circumstancia de caracter substantiu que afecti l'immobilitzat intangible com 
ara:arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions analogues. 

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 natura lesa 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 perla propia activitat assistencia. 

Les quotes d'arrendaments operatius reconegudes coma despeses de l'exercici han suposat una 

despesa total de 11.109,00 € 

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 memoria, certa informació s'ha de subministrar pr classes 

d'instruments financers. Aquestes classes s'han de definir prenent en consideració la natura lesa 
deis 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. 

MEMORIA AUDITORIA ECONÓMICA 2021 
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10.2. lnformació sobre la rellevancia deis instruments financers en la situació financera i en 
els resultats de l'entitat. 

10.2.1. lnformació relacionada amb el balan~ 

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 !'estructura següent: 

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

~ 
lnstruments financers a llarg termlnl lnstruments financers a curttermlnl -

Tótil - ·•---.i Y•ton "'P"ftet'KMMt 111 
Crtlltl ......... .,.. '"91'\lnll~· p,al;rlmonl -.....,._..... . ._ Crl!dtts, derivat:$1 ,tttes ..... 

202( 2021 20220 2021 2020 2Q21 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2ii2il-
-,,,._ ..... ..., ............ ,...,, 

-'"""'"™' 

""-·-"""11111~· ... · 

1 

,1-- 2.121.14 e :Z..127,14( 488.305,93 e 531.203,15 C -490.43~,07 ¿· 

l't-J l ¡Jl rtl4til l6llt •1 
-

1 

Ar,u10. ·•O'lio/N ~ 1 1 ~ . -
_.,. -

"llorl h ••b ' •-•M• = ................ 
DH!Ulli Ne ........ ,. -
Total - :z.121.iu: 2.127,14( -:,-e . ( . e ~, ~.?3( 531>203~( '4iim.mc 11 

a.2) Passius financers 

lnstruments financers a llarg termlnl ln.stnJme-nts fínancers. ;a curt termlnl 

Deutes amb entltats de O"tdlt Delivats Altres DtlltéS amb enUtatl de atdlt Derivats/ Al tres 

-
l01J¡ 

533330,29( 

-

~ 

-

- 53}9!0~( 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
2021 _ · - - ~ 

Dt-rNatl dt! cobertur• 

l3Ml.6C( 3-U52.S2( 30.000,00( lS.000,00 C 27,628,0lC lS.828,02< 234.386,63C 208.1.19.0lC ~ l.r ■ 'm&,9~ 

b) Actius financers i passius financers mantinguts pera negociar 

S'ha d'informar sobre l'import de la variació en el valor raonable, durant l'exercici i !'acumulada 
des de la seva designació, si s'ha d'indicar el metode emprat pera realitzar aquest calcul. 

Respecte deis instruments finacers derivats, deiferents deis que es qualifiquen com a 
instruments de cobertura, s'ha d'informar sobre la natura lesa deis instruments i les condicions 
importants que puguin afectar l'import, el calendari i la certesa deis fluxos d'efectiu futurs. 

l . ~ 
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e) Reclassificacions 

Si d'acord amb allo 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 
comptes de valorar-se al valor raonable, o viceversa, s'ha d'informar sobre els imports d'aquesta 

recalcificació per cada categoría 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 deis 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 bala ni;: v-.. ...,. 1 2 J • 5 ~ TOTAL 
lrwenions $OCN!tat.s del ¡rup l.as.soc~de1 e 
Ctt,dits ,¡ 1ocleb1ts e 
Vi lorJ reprnent• tiu.s de deute ( 

De,Mts ( 

Altru Ktius f lrtancl!B e 
Attre-s irwersions e 
lnvenlcns flnanceres e 
c,•dih a terur, ( 

V•\on repruenUlius de deute e 
Oerlvi1ts e 

Attru ~ luJ f.n¡nceB 531.203, IH 2.121.14 e sn.no.~ c 
Altres klventons ( 

Oeutes cornercl,¡ls no corrents ( 

8Htretu • p,ow idors e ...... , ...... _.., ... , ...... ....................... ~ . 
e 

v,, .. v, "" ·---·· "···-- u, 
( 

Oeutors. sodet1ts dtl&N P f •nocLldes ( 

Deutors varh e 

Person1l ( 

!TOTAL 511.lllJ,U( < . < < . < UD,JA< 5U.D0,29 ( 

Venclment e,, ■nys 1 2 3 • s 5+ TOTAL 

Obllt,ac&on11 ,¡ftrei valor ne¡ot:bble, ( 

Oeute1 amb e ntl1.iU de credit lS.828,0H 16.309,• l C 14.722.28( 3.820,81 ( S0.680,54 C 

Crc-dltOri pt:r ;mud .. ment firwncer ( 

Oerivau ( 

Altrn pu.si.u (in.,,nccrs ( 

Df!utt'.i amb entltah del ¡rup l anod ades . ( IS.000,00 C e ( 15.000.oo e 

Ctedtton comt-rc~ls no corrents e 
j:ndtton. comerdils. l .att.ru comptu • ~.i ( 

Proveldort 34.544,SH 34,544.53 C 

Pro\l'eidou entltau del crup l • uoc.~des e 
úe-dltonv, r11- 134~39,88 C 134.539,ss e 

Peaon,11 39.074,61 C 39.074,61 e 
Butretu de cl1'!nt.s e 

Df.utu j fflb cuiKtuis1íques es~~ls e 

TOTAL llUl7,0H 11.JOt,Q< 1 .. 722.U< J.llll,11 e . e . < zn.an,56< 

l OJ \ MEMORIA AUDITORIA ECONÓMICA 2021 Pag✓:r 

~~;¿Jf ~ 
r 

/ lr" - # I '\ / 



'--

'--

'--

...... 

'-

~ 'i' casadevall 

FUN0ACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

, u ... , , .... 11J "''-'- .... , ., .. r t "'º•"' rv•~ 
' .. . .. 1 .... , ., 

e)Transferencies d'actius financers 

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 pera la baixa del balan~, 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 deis actius cedits. 

La naturalesa deis riscos i beneficis inherents a la propietat als quals l'entitat és exposada. 

El valor en !libres deis 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 deis actius que figuraven inicialment en el balan~ el valor en !libres deis actius que 
l'entitat continua reconeixent i el valor en llibres deis passius associats. 

La fundació no ha fet cessió de capa actiu financer 

f)Actius cedits i acceptats en garantía 

S'ha d'informar del valor en !libres deis actius financers lliurats coma garantía, de la classe a que 
pertanyen, així com deis terminis i condicions relacionats amb aquesta operació de garantía. 

Si l'entitat manté actius de tercers en garantía, siguin financers o no, deis quals pugui disposar 
malgrat que no s'hagi produ"it l'impagament, ha d'informar sobre: 

El valor raonable de l'actiu rebuten garantia. 

El valor raonable del qualsevol actiu actiu rebuten 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, deis actius rebuts en garantía. 

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

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

No hi ha perdues per deteriorament originades pel risc de credit. 

h)lmpagament i incompliment de condicions contractuals. 

No s'han produit impagaments o incomplioments durant l'exercici. Els préstecs han estat 
cobrats i pagats d'acord a les seves condicions contractuals 

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

No hi ha cap efecte en el cornpte de perdues o guanys nets procedents de les diferents 
categories d'instrurnents financers definides en la norma de registre i valoració dese na. 

~ 
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No hi ha cap efecte ni en els ingressos ni les despeses financers calculats per aplicació del metode 
del tipus d'interes efectiu i 

No hi ha cap correcció valorativa per deteriorament pera 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 
perdues 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 memoria 

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 !libres deis 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 

ADRECA: Barri de Casals n!l 13, 17852 Serinya. Girona 

POBLACIÓ:_Serinya (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. 

L'entitat Prevenció i Tractament d' Autisme Mas Casadevall, F.P. manté un credit a la Fundació 
Autisme Mas Casadvall amb saldo a favor seu de 15.000 €: 1s.ooo,oo a 1/arg termini 
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10.2.3.4 Usuaris i altres deutors 

Desglosament de la partida 811 de l'actiu del balan~ 

2021 Usu¡ífts ' Pall~IS 
Saldo lnldal 2020 

Augmenu 

Dlsmlnudons 

saldo final 2020 

Saldo lnldll 2021 

Augments 

Dlsmlnudons 

Saldo final 2021 

10.2.3.5. Altre tipus d'informació 

S' ha d'incloure informació sobre: 

~ji-~ 

319964,58( 

2.012.112,SS C 

2.024.951,90 e 
307 .115,23 € 

307.115,23( 

1.730310,67( 

1.741.242,84 C 

296.183,06 e 

1:Allru_§t"..-\"~ ~ ~ 
319.964,58€ 

2.012.112,SSC 

2.024,961,90( 

307.115,23( 

307.115,23( 

L730.310,67C 

1.741.242,84( 

296.183,06( 

a)Els compromisos ferms de compra d'actius financers i fonts prevesibles de finan~ament, així 
com els compromisos ferms de venda. 

No hi ha compromisos ferms de compra d'actius financers i fonts prevesibles de finan~ament, ni 

compromisos ferms de venda . 

b)Qualsevol altra circumstancia de caracter substantiu que afecti financers, com ara: litigis, 
embargaments, etc. 

No hi han circumstancies de caracter substantiu que afectin els actius financers, com ara: litigis, 
embargaments, etc. 

c)L' import disponible en les línies de descompte, així com les polisses de credit concedides a 
l'entitat amb els seus límits respectius, precisant la part disposada. 

d)Creditors amb entitats de credit 

d.1 creditors a llarg termini 

Credit amb CAIXABANK S.A, amb venciment 01/10/2024, el saldo pendent a 31/ 12/ 2021 és de 

22.241,89 € 

Credit amb CAIXABANK S.A, amb venciment 01/10/2025, el saldo pendent a 31/12/2021 és de 

12.610,63 € 
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d.2 creditors a curt termini 

Credit amb CAIXABANK S.A. amb venciment 1/10/2024, el saldo pendent a 31/12/2022 

és de: 11.626,71 € 

Credit amb CAIXABANK S.A. amb venciment 01/10/2025, el saldo pendent a 31/12/2022 

és de : 4.201,31€ 

e)L' import deis deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i nat ura lesa. 

No n'hi ha 

11. EXISTENCIES 

S'ha d'informar sobre: 

No s'han produ'it correccions valoratives 

No s'han indos despeses financeres a la valoració de les existencies 

No existeixen compromisos ferms de compra i venda, ni informació sobre contractes de futuro 
d'opcions relatius a existencies. 

La fundació te la plena disponibilitat de les existencies 

Composició de les existencies a 31/ 12/2021 

2021 
Primeres matéries: 

Productes en curs i semiacabats: 

16.303,56 € 

14.563,90€ 

30.867,46€ 

# 
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12. MONEDA ESTRANGERA 

La fundació no ha fet cap transacció en moneda estrangera. 

13. FONS PROPIS 

Composició i moviments deis fons propis: 

FONS RESULTAT DE 
ALTRES RESERVES 

FUNDACIONAL 'L' EXERCICI 

Saldo inicial 2020 520.328,75 € 33.037,87 € -

Augments 79.733,09 € 
Disminucions - 33.037,87 € 

SALDO FINAL 2020 520.328,75 € 79.733,09 € -

Saldo inicial 2021 520.328, 75 € 79. 733,09 € -

Augments 120.252,46 € 

Disminucions - 79.733,09 € 
SALDO FINAL 2021 520.328,75 € 120.252,46 € -

c)No hi han desemborsaments pendents. 

d)No hi han aportacions no dineraries. 

409.802,41 € 

223.282,25 € 

186.520,16 € 

186.520,16 € 

79.733,09€ 

106. 787,07 € 

-

-

e}No hi ha aportacions rebudes per compensar perdues d'exercicis anteriors. 

TOTAL 

143.564,21 € 

303.015,34 € 
33.037,87€ 

413.541,68 € 

413.541,68 € 
199.985,55 € 

79.733,09 € 
533.794,14 € 

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

J 
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14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

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

balan~, així com els reflectits en el compte de resultats, amb distinció deis vinculats directament 

ambles activitats de l'entitat i deis rebuts amb caracter de capital. 

CONCEPTE SALDO 31/U/202C TRASPAS ALTES/ BAJXES SALDO 31/U/2022 

RESULTATS 
Subvencions Generalltat 

-Departament TASF ( Treball, 

Familia i Afers Socials) 89.550,89 C - 12.139,92 C 77.410,97 

lnstitut Catala de Finances 147.247,99 C • 9.015,21 C 138.232,78 

Diputació de Girona 46.382,67 C - 8.174,00 C 13.241,22 C 51.449,89 

Caixes i Bancs 190.403,97 C - 12.506,65 C 177.897,32 

Fundació Roviralta 41.490,30 C • 4.751,30 C 2.000,00 ( 38.739,00 

Fundació Once 45.453, 77 C • 2.079,00 e 43.374,77 

Altres Privats 37 .898,4 7 e - 6.176,04( 11.643,12 e 43.365,55 

Ministeri d' Afers Socia Is 98.173, 70 C - 16.180,00( 81.993,70 

Fundació Orange 5.427,05 e - 2.500,00( 2.927,05 

TOTALS 702.028,81 € • 73.522,U( 26.884,34( 655.391,03 e 

L'aplicació a resultats es fa seguint el mateix percentatge que l'amortització del be subvencionat. 

Subvencions d'explotació 

Destinacio de les subvencions lmport 
FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL 
Generalitat de Catalunya Departament T ASF 1.468.080,68 € 
Donacions 415.980,96 € 

1.884.061,64 € 

En el present exercici no s'han rebut altres donacions o llegats de capital fora deis detallats en ¿ I' 
els anteriors apartats. 

' //;/ 
\1~0~ 1/ \ 
/ /2 7 
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15. SITUACIÓ FISCAL 

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

CONOUAOÓ DE L'IMPORT NET D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXEROO AMBLA BASE IMPOSABlE DE L'IMPOST DE SOOETATS 

COMPTE DE RESULTA~ 

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici - 120.252,46 € 

AUGMENTS DISMINUCIONS 
lmpost sobre societats 

Diferencies permanent 1.993.080,18 € 2.113.332,64 € 

D'acord amb el regim fiscal especial pera entitats sense afanys lucratius, regulat en la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i deis 
incentius fiscals al mecenatge, les activitats que duu a terme la Fundació es traben exemptes 
de tributació a l'impost sobre societats. 
No s'ha donat cap circumstancia de caracter significatiu amb altres tributs ni cap 
contingencia de caracter fiscal. 
D'acord ambla legislació vigent, els impostas 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 Funda ció té oberts a inspecció tots els impostas 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 compensa ció 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 
materies i altres materies consumibles, i distingir entre compres i variació d'existencies. 

\'' 
Totes les compres, per import de 175.074,96 €, son consums de l'exercici i per J'activitat de la , \,)) 
fundació. \ ";."f/.J 
Desglossament de la partida 7.b del compte de resultats, "Carregues socials", amb distinció ':2~ 
entre aportacions i dotacions pera pensions i altres cárregues socia Is. ~ \ °y / 
1 import de 309.093,99 { correspon íntegrament a carregues socials, No hi ha aportacions ni "f} 
otacions a pensions. 

Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, "Perdues, deteriorament i variació /1/,,,. 
e provisions per operacions de les activitats", amb distinció entre variació de provisions / 

( 
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O, 

d'existencies, variació de provisions per a insolvencies i perdues de credits incobrables i 
variació de provisions pera altres operacions de les activitats. 

No s'han produ"it 

3.L'import de la venda de béns i prestació de serveis produits per permuta de béns no 
monetaris i serveis. 

No s'han produ'it 

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" 

No s'en han produ"it 

17. PROVISIONS I CONTINGENCIES 

No hi ha aplicades ni provisions ni contingencies 

18. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINAUTATS ESTATUTARIES 

1.lnformació 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 propies, amb 
detall deis elements més significatius. 

La Fundació dedica tot el seu patrimoni a les finalitats fundacionals i estatutaries. No s'han 
produ·it alienacions de bens i drets durant l'exercici. 

lnformació sobre els beneficis o les perdues generats de l'alineació de béns i drets de l'entitat i 
sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut . 

l , , l 

// 
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2.Calcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutaries 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'organ de govern per aplicar els recursos pendents. Quan escaigui, estat de compliment 
del pla aprovat per l'organ 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 deis altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats 
fundacionals. 

El calcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutaries el percentatge 
legalment establert és el que es mostra a continuació: 

FUNDACI MAS CASADEVALL 
70% Fons dotacional 

EXERCICI 2021 

INGRESSOS 

DESPESES NECESSARIES 
Desp. Personal 
Amort. 

TOTAL DESP. NECESSARIES 
RENDA OBllNGUDA 

70% RENDES APLICAR 
DESPESES FUNDACIONAL$ 
compres 
serveis exteriors 
Tributs 
Financers 
TOTAL RENDES APLICADES 
Exceditñl-aJ)llcacló 
Resultats 

2018 
1.754.739,40 € 

1.281.834,11 € 
90.833, 10 € 

1.372.667,21 € 
382.072, 19 € 
267.450,53 € 

193.953,48 € 
175.952,79 € 

- € 
7.881,37€ 

377.787,64€ 
'f10.33M 1~ 

4.284,55 € 

2019 2020 2021 
1.754.739,40€ 1.984.708,22€ 2.113.332,64€ 

1.281 .834, 11 € 1.404.630,85 € 1.468.823,35 € 
90.833, 10 € 100.634,49 € 104.808, 70 € 

1.372.667,21 € 1.505.265,34 € 1.673.632,05 € 
382.072, 19 € 479.442,88 € 539.700,59€ 
267.450,53 € 335.610,02 € 377.790,41 € 

193.953,48 € 210. 284, 00 € 175.074,90€ 
175.952,79 € 184. 285, 53 € 241.210,88 € 

- € 1. 736,09 € 1.532,51 € 
7.881,37 € 3.404, 17 € 1,629,84 € 

377. 787,64 € 399. 709, 79 € 419.448,13 € 
'íi0.337.11 E __ '&4.099,77 E 41,65l,72E 

4.284,55€ 79.733,09€ 120.252,46 € 

La totalitat deis ingressos s'ha dedicat a les finalitats estatutaries. Tots els recursos de la fundació 
es destinen a les finalitats que s'indica en els seus estatuts. 

'. \\~ 1 \\, '{ 

'---- - - --- --- --- --- --' 'i\¿1 _ 19. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT . . 

\ 
No hi ha inversions ni s'han fet despeses especifiques de protecció del medi ambient. . ; 
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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 PERA LA VENDA 

La fundació no posseeix actius no corrents mantinguts pera la venda 

23. COVID19 

El Patronat manifesta que des del general desembre del 2021 ha estat combatent la COVID19 

de manera directa en condicions complexes, el que ha suposat un desgat físic, emocional i 

economic per tots els professionals de la FAC i perla propia 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 

• lncrement horari professional infermeria 

• Compra material desinfecció 

• Canvis en els horaris del personal d'atenció directa, torns de treball i refor~ en contratació de 

nou personal per donar miflor assitencia i cobertura al servei de STO i Residencia. 

• Remodelació de les instal-lacions 

La despesa a 31 de Desembre del 20201 ha estat 

DESPESES 2021 2021 

Desinfeccions 11.392,58€ 

EPIS - € 
Gel - € 

Altres - € 
Analítica 4.275,00{ 

1 nsta l-lacions 41.126,89€ 

transport 13.350,00€ 

Personal 65.231,14€ 

135.375,61 € 

uw 
-c::::::::::: :::::::.... 

TOTAL 

11.392,58 € 

- € 

- € 

- € 

4.275,00 € 

41.126,89 € 

13.350,00€ 

65.231,14 € 

- € 

135.375,61 € 

8% 

0% 

0% 

0% 

3% 

30% 

10% 

48% 
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INGRESOS 

Generalitat 

Entitats Privades 

Diputado 

FBLC 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

2021 TOTAL 

81.069,70 € 81.069,70 € 

2.000,00 € 2.000,00 € 

11.000,00 € 11.000,00 € 

30.000,00 € 30.000,00 € 
Ajuntament Banyoles 2.500,00 € 2.500,00 € 

60% 

1% 

8% 

22% 

2% 

0% 
0% 

7% 

Particulars - € 
Families - € 
Fons Propis 8.805,91 € 8.805,91 € 

- € 

135.375,61 € 135.375,61 € 

~ MEMORIA AUDITORIA ECONÓMICA 2021 

I ! rn 



l..... 

.__ 

..... 

'--

'--

..... 

'--

'--

...... 

....... 

'-

._ 

._ 

...... 

'--

-=--=----'a' Casadevall 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

La partida que ha suposat més despesa és la de personal un 48% que conjuntament amb la 
necessitat de remodelacions en les instal-lacions (30%) ha suposat un 78% de la despesa. Per 
contra la Generalitat de Catalunya, el Departament de Drets Socials amb la facturació de 

sobrecostos ha fet una aportació del 60% de la despesa, la Fundació "la Caixa" amb una 
subvenció pel projecte "TEA i Covid : Adaptacions a una nova realitat" ha fet una aportació de 
30.000,00 { un 22% de la despesa, de fons propis la FAMC ha aportat un 7%. 

24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

l)La informació sobre operacions amb parts vinculades s'ha de presentar separadament pera 
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 deis partícips: no hi han . 

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

Veure punt 10.2.3.3. d'aquesta memoria . 

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 1/ . 
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2)0peracions amb parts vinculades: 

a) La fundació no ha realitzat operacions amb parts vinculades diferents de les relacionades amb 
la seva finalitat fundacional. 

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) lmport deis saldos pendents a 31/12/2021 amb parts vinculades: 15.000,00 ( euros creditor 
a Uarg 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 coma 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 transferencies de recerca i desenvolupament. 

e) Ni hi han acords sobre !licencies. 

f) No hi han acords de finan~arnent, incloent préstecs i aportacions de capital, ja siguin en 
efectiu o en especie, diferents deis esmentats al punt 14 b) anterior. 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

m) 

No hi han interessos abonats i carregats. 

No hi han dividends ni altres beneficis rebuts. 

No hi han garanties ni avals. 

No hi han remuneracions ni indemnitzacions. 

No s'han realitzat aportacions a plans de pensions ni assegurances de vida.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. 

No hi ha acord de repartiment de costos en relació amb la producció de bens i serveis 
que seran utilitzats per varíes parts vinculades. 
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\ 

n) 

o) 

No hi ha acords de gestló de tresoreria. 

No hi ha acords de condonació de deutes ni prescripció d'aquests deutes. 

3.Cal informar sobre l'import deis sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats 
en el curs de l'exercici del personal d'alta direcció i pels membres de l'organ de govern, 

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

o de pagament de primes d'assegurances de vida respecte deis membres antics i actuals de 

l'organ de govern i personal d'alta direcció. Així mateix, s'ha d'incloure informació sobre 
indemnitzacions per cessament. Quan els membres de l'organ 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 credits 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 anulas de la FAMC, es segueixen aportant recursos perfer front de la situació 
de COVID19, fins el passat més de Maig el Departament de Salut no va autoritzar la 
desectorització deis servels de residencia i de centre de dia. Fent necessari fins l'actualitat més 
personal d'atenció directa. Aquest inici del 2022 també es va tornar a fer una serología per 

comprovar la immunitat en lgG+, i s'estan efectuant les desinfeccions deis espais de la FAMC. 
Per front a aquesta despesa es preveu fins el 18 de maig percebre la facturació de sobrecostos 
per part de Generalitat de Catalunya del Departament de Drets Socia Is. 

Comentar que la subvenció de projectes i activitat per a entitats de l'ambirt de les polítiques 
socials del Departament de Drets Socials l'anomenada " cospe" en 29 de juny del 2021 lel 
Departament ens otorrga la subvenció de caracter bianual pel projecte "TEAcompanyEM" i ens 
concedeix 25.344,89 pel 2021 i 25.326,48 pel 2022, aquesta darrera no s'ah comptabilitzat al 
2021 i es comptabilitzara al 2022. 

La subvenció en relació al O, 7% del IRPF del 2021 destinades a entitats del tercer sector fins a 

data d'avui no hi ha resolució definitiva, la resolució que tenim a la Federa ció Catalana d' Autisme 
entitat on presentem els nostres projectes, és provisional. Des de comptabilitat s'havien 

provisionat durant pel 202118.720,00 €. Quan el Departament resolgui definitivament tindrem 
coneixement de la quantitat que han atorgat als projectes de la FAMC i aleshores en casque hi 
h gin diferencies s'aplicaran als comptes del 2022. 

/ 
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26. ALTRA INFORMACIÓ 

S'ha d'incloure informació sobre: 

1.EI nombre mitja de persones ocupades en el curs de l'exercici, distribuit per categories i 
desglossat per sexes: 

TOTAL 

Nombre promlg empleats per categories i exercicis 2021 2020 

Alts Directiu 

Resta Personal Directiu 1 1 

Tecnics, professionals especialitzats 8 7 

Administració 1 1 

Persona I NO qualificat 1 1 

Educadors/es Personal Atenció Directa 46 45 

Professionals Externs 3 3 

Nombre d' empleats en promlg 60 58 

TOTAl HOMES OONES 
N-.p,Offllstmplffaporcateco,loll oordcll 20ll 2020 2021 2020 2021 2020 2019 

Alb OirKti., 

Res~ PenoNI OlrKtiu 1 1 1 1 1 
Tknb, profeuJon-ah. H pecwiliuau 8 7 1 1 7 6 6 

Adrnlnís.tf.fC'6 1 1 o o 1 1 1 

hu,orwl NO quallfat 1 1 o o 1 1 1 

[d~on/n Per~I Acenc.i() OirttU 46 4S 11 17 28 28 4 3 

Prof,1-sion.all bte,ns 3 3 o 1 3 2 3 

Nombfe d' ...................... IO SI 20 20 "° • SS 

2. Canvis deis components de l'órgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista 
legalment per a la seva inscripció en el Registre Corresponent. 

No hi han hagut canvis 

3. Relació de les operacions de l'exercici (o d'anteriors que encara tenen incidencia economica) 
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 incidencia economica) pera 
les als s'hagi tramitat una autorització . 

4. Operacions qn que hi hagi algun tipus de garantía, amb indicació deis actius afectes a 
aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal 
assenyalar les lirnitacions de disponibilitat existents. 

No existeis cap operació d'aquest tipus 

L'import deis honoraris per auditoria de comptes prestats per !'auditor de comptes és de / 

L
. ¡· /1

1 
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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 balan~. 

ll C1 

llU1UUl \ 11/ 
~~ fl ~~ 

MEMORIA AUDITORIA ECONOMICA 2021 P>y,./> 



...... 

.... 

..... 

...... 

...... 

.... 

...... 

.... 

... 

.... 
...... 

.... 

...... 

._ 

...... 

~ 'i' Casadevall 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

1 1''-!UI' lp .. 11 11,'-'1 ~~• 1 A.~ .. u •'H ... 

26. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

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

seves activitats ordinaries, per categories d'activitats, per centres de t reball i, si escau, per arees 

geografiques d'actuació . 

MAS CASAOEVALL 
BPG 2021 2021 2021 STO HABITATGE 

~ - ' ¡ ~--.,.. _-,,-- -- ◄ Executat 
Queviures 84.000.00 97.133.38€ 21 .563,61 € 75.569,TT€ 
Farmacia 5.000 00 5.270,45 € . € 5.270.45€ 
Robes i vestuari 300 00 - € - € - € 
BuCJaderia i neteia 12.000.00 17.541,41 € - € 17.541,41 € 
COMPRES LLAR 101.300 00 119.945 24 € 21.563,61 € 98.381,63€ 
Horta 900 00€ 479,28€ 106,40 € 372 88€ 
Grania 3.500 00 € 8.130,43 € 1.804,96 € 6.325.47€ 
Restaurant 12.000 00€ 8.618,62€ 8.618,62€ 
Ceramica 1.500 00 € 1.774,51 € 393,94 € 1.380,57€ 
Paoer 300,00€ 114,87 € 25,50€ 89,37€ 
Ceres 1.200,00 € 28.40€ 6,30€ 22,10€ 
Incorpora - € 6.881 .04 € 6.881.04€ 
Serveís trasnoort 11.000,00 € 12.992.00€ 2.884,22€ 10.107,78€ 
Taller Manioulats 1.100,00 € 193.39 € 42,93€ 150.46€ 
COMPRES TALLERS . - • t 31.50000 39.212,54 € 5.264,26€ 33.948,28€ 
Serveis neteia Serinva O 00 - € - € - € 
Material Oficina 5.000,00 4.746,49€ - € 4.746.49€ 
Oesoeses COVID19 3.500 00 - € - € 
Funaibles llar 2.500 00 4.194.81 € - € 4.194.81 € 
Funaibles tallers 4.500 00 6.975,88€ 1.548,65 € 5.427.23 € 
AL TRES COMPRES - 15.50000 - 15.917,18€ 1.548,65 € 14.368.53€ 
TOTAL COMPRES 148.300 00 175.07496€ 28.376 51 € 146.698,45 € 
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MEMCRIA EXERCICI 2021 

""'uers 10.900 00 1110900 € € 11.109.00€ 
U.OGUERS 10.90000 11.109.00€ E 11.10900€ 
Re~. electrícitat 4.00000€ 8.21662€ 8.216 62€ 
Ren. Paleta 5.00000 € 1.98648 € 1.986.48€ 

'-
Rea Fuster E E 
Altres renaracions 3.00000€ 5.332 97€ 5.33297€ 
Reoaracion.s I mant intorm~bc 8.27060 E 1.836 07 E 6.434.53€ 
REPARACIONS 12.000,00 23.806 67 1.83607€ 21.97060€ 
Assessories 1.50000€ 1.452 00 E 32234€ 1.129 66€ 
COVID19 ANALITIOUES 16.60000€ E - E - E 
Com"'i...-.ce/Pta ¡,,, .. ltat € E E 
AltrM Professionals 150 8.10000€ 5.091 21 E 1130,25€ 3.960.96€ 
Aud,toria 3.50000€ 4.025 84 E 893.74€ 3.13210€ 
150 1.200 00€ E E 
Com□tabiilat € 1.076 90E 23907€ 83783€ 
Psin•atraJSu=rvis.6 50000€ 1.200 00 E E 1.20000€ 
Aoos/Fed. Autismo 50000€ 1.25460 E 27852€ 976 OSE 
SERVEIS PROF. INDEP. 30.80000 14.100,55( 2.863 92€ 11236 63€ 
Renaracion.s vehícles 2.000 00 € 2.774 38E 615 91 € 2.158.47€ 

'--
Combustible vehldes 7.50000€ 8,164 21 € 1.81245€ 6.351 76€ 
lml'V\SIOS vehides 30000€ 18501 E 41 07€ 14394 € 
As'"'6"'1U"ances vetiieles 2.50000 € 1.164 75€ 258 57 E 906 18€ 
T rans......,,rts exteno~ - € E E € 
lnctemeri T---~ COVID19 6.500 00€ € - € 
TRANSPORTS 18.80000( 12,288 35( 2.728 01 E 9.56034€ 

l..... As-trances 12.000 00 € 7.04000€ 1.562 88 E 5.47712 € 
ASSEGURANCES 12.00000( 7.04000( 1~288€ 5.47712€ 

'-- DesMses bancarios 2.10000€ 3657,04€ 811 86 € 2.84518€ 
Aftres d-eSnAses. f1nanceres 10000€ - E € € 
SERVEJS BANCARIS 2.20000( 3.65704 f: 81186€ 2.845 18€ 
Pub11citat 1.500 00€ 1.32679€ 294 55€ 1.032 24 E 
Rel. Pub. Centre € - E E 
Rel. Pub. Funclació 1.500 OOE 620 13 € 13767€ 482 48€ 
PUBUCITATIREL. PUBL 3.00000( 1.~92( 43222€ 1.514 70€ 
Aioua Mas € E - E 
Ainua Banvoles S.000 OOf 911415€ € 9.114.15€ 
Llum Sennvá 22.000 00 € 13.108 13 E E 13. 108 13€ 
Llum Ba~oles 2.20000€ 1.38162 E € 1.381.62€ 
Calelacció Serin•á 12.000 00 € 1315885€ 2.921 26€ 10.237.59€ 
Calelacció Ban•oles 1.00000 € 104975 E E 1.049 75€ 
GasSerinvá 60000€ 30926€ 6866€ 240.60€ 
Gas Seri""3 -Restaurant- 1.20000 € 81004€. 179 83€ 630 21 E 
Telélon Seriniá 4.50000 € 3.67427€ 81569€ 2 858 58E 
Telélon Ban•oles 2.60000€ 2.86110 € E 2.861 10€ 
Correu 1.500 00€ 1.996 59€ 44324€ 1,553 35€ 
Matenm deslrtecdO COVID-19 2.40000€ - E - E E 
SUBMINISTICOMUN/C. 58.90000! 47.463 76 f 442868€ 43.03508 € 
Gratlficacions Usuans 13.00000E 4.29000€ 952 38€ 333762€ 
ca~ de setmar\a 2.500 00€ 7.950.00€ € 7.95000€ 
Oeu\D5eS Animacló 3.00000E 2259 85€ - € 2.25985€ 
De=ses Act.te""' -.nues 2.500 00€ 6.137 87 € 1362.61€ 4.775 26 € 
oe5Mses lots nadal 3232.68€ 717 65€ 2.515 03 € 
1n..-ses COVID19 UOOOOt 10.147 34€ 2.252 71 E 7.894 63€ 
Det ....... ses NetPCa 40.00000€ 48.157 39€ 10.690.94€ 37.466 45 E 

'--
Altres des=ses 3.00000€ 31.88464 € 7.078.39€ 24.80625€ 
DESPESES VARIES 69.50000( 114.059 T7f 23.054 68€ 91.00509€ 
Taxes Locals € E E ..... Trit>uts 1.100 00 1.532 51 E 34022€ 1.192.29€ 
TRIBUTS 1.10000 1.532 51 E 34022€ 1.192.29€ 
COMPRA BENS/SERVEIS 211.200 00 237.nrw.57( 38,06865€ 1111.NS 02€ 
Salañs+lne Personal COVI D 1, U0,000,00 f 1.145.222,35€ 132.0711,99 € 1.013.142,36€ 
lndemnitzaacns - € 3.782.99€ 3.782.99€ 
SOUS I SALARIS 1.140.000,00 € 1.149.005,34 f 132079.99€ 1.016.925,35€ 
~-o.,,P....e.tcovlll9 317.500,00 € 309093,99€ 35.530,84€ 273.563,15€ 
SEGURETATSOCIAL 317.500,00 € 309.0113, ,u 35,530.84€ 273.563,15€ 
Cursos F ormació 4.000,00E 10.724.02€ 2.380.73€ 8.343.29€ 
Desp. Viattle 2.500,00€ 4 .581.34 € 1.017.06€ 3.564.28 € 
AL TRES DESP. SOCIAL$ 6.500,00( 15.305,36€ 3.397.79 E 11.907.57€ 
OESPESES PERSONAL 1ASC,OOO 00 t U73,40469( 171.008'2( 1 .302.3!1A 07 t: 
lnteres.sos nreslec S.00000€ 162984€ E 1.629 84€ 
tnteressos Altres E € E . E 
OESPESES ANANCERES 5.00000( U29Mt - ( 1.12984( 
Des!'\Ases oxtraordinalies - E 1,15742€ 25695€ 90047€ 
TOTAL OESP. EXTRORD. ( 1.167 ~~, 268,96( I00,47( 
Amorti!Zacions lntanoible 75.00000€ 104.808 70 € 23.267 53€ 81 .541.17€ 
Amorti!Zacions 1mm. Material € E - € 
DOT.AMORT, 76.000,00f 10..808,70 € 23.267,5Jt 81.5-41,17€ ..._ - -

..... 
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Com lemtária STO 

Donac em reses 

Amics Mas Casadevall 

Donacions lots nadal 

Coneert Altres+ COVJD19 

Oonac lotería 

DOIIACIONS> 
CONCERT RESIDENCIA 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

6.000 00 € 6.430,34€ 1.427,54 € 
15.000,00 € 9.522,62€ 2.114,02 € 
20.000,00 € 14.086,00 € 3.127,09€ 
5.000 00 € 4.207,73 € 934,12€ 
2.500 00 € 1.658,12€ 368,10€ 
3.000 00 € 1.624,25€ 360,58 € 

9.090,00€ 2.017,98 € 
3.386.83 € 751,88€ 

50.00589€ 11.10131 € 
4.857,63€ 
4.857,63€ 

18.600 00 € 7.438,14 € 
122.100 00 € 27.972,67 € 

- € - € 
3.500 00 € 141.875,04 € 110.378.78 € 
4.500 00 € 4.360,00€ 967,92€ 
1.800 00 € 1.795,00€ 398,49 € 

81.312,78€ 18.051.44€ 

5.002,80€ 
7.408,60€ 

10.958,91 € 
3.273,61 € 
1.290,02€ 
1.263,67 € 
7.072,02 € 

.6 ,95 
38.904 58€ 
17.023,57 € 
17.023,57€ 

31.496,26€ 
3.392,08€ 
1.396,51 € 

63.261 34€ 
6.995,00€ 

Serinya Juny del 2022 

Pep Mendoza i Jorge \l1 ~ 
¡:, l 
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Fundació Autisme Mas Casadevall F.P 

N.I.F.: G-58434994 

2ona Part 

lnformació sol -licitada per icass segonsl'Ordre ASC/75/2010 de 25 de /ebrer, 

DOGC Num. 5333 de 06/03/2010 
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FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

Mode/ de comptes anuals del lnstitut Cata/a 

d' Assistencia I Serve is Socia Is, Departament de 

Drets Socials de la Generalitat de Catalunya 

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT 

Adreca: Barri de Casals nº. 13. 17852 Serinya. Girona. 

Població: Serinya (Pla de l'Estany) 

Telefon: 972573313 

C.I.F.: G-58434994 

/ 
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1 CERTIFICAT DE RESPONSABIUTAT DE DADES. 

El Sr. Josep Mendoza i Jorge de L'entitat Fundació Autisme Mas Casadevall. 
F.P., a Serinya, 18 de Juny del 2022 

CERTIFICA 

Que les dades que consten en els lndicadors, Balan~, Compte de Resultats id' Aplicació 
de l'excedent, tot referit a l'exercici 2021,reflecteixen la realitat de L'entitat i que els 
principis seguits per reflectir aquestes responen a criteris de fiabilitat i raonabilitat. 

Vist-i-Plau 

17(\JJ,~. 
El Director 

Josep Mendoza i Jorge 

r~, 
~ ' / 

,I 

.½ / 
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1.-ACTMTAT DE L'ENmAT 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

Veure nota nº. 1, "Activitat de l'entitat" de la Memoria economica de 'exercici 

2021 deis Comptes Anuals. 

2.- BASES DE PRESENTACIO 

Veure nota n º. 2, "Bases de presentació deis comptes anuals" de la Memoria 
economica de l'exercici 2021 deis Comptes Anuals. 

3.-APUCACO DE RESULTATS. 

Veure notanº. 3, "Aplicació de resultats" de la Memoria economica de exercici 2021 
deis Comptes Anuals. 

4.- NORMES DE VALORACIO 

Veure notanº. 4, "Normes de registre i valoració" de la Memoria 
economica de l'exercici 2021 deis Comptes Anuals. 

5.- DESPESES D'ESTABUMENT 

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.- IMMOBIUTZAT IMMATERIAI. 

Veure notanº. 8, "lmmobilitzat intangible" de la Memoria economica de exercici 2021 

deis Comptes Anua Is. 

7.-IMMOBIUTZAT MATERIAL 

Veure notanº. 5, "immobilitzat material" de la Memoria economica de exercici 2021 . 
deis Comptes Anuals. 

-----------NIF G58434994 FUNOACIO AUTISME MAS CASADEVALL 
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8.- INVERSIONS FINANCERES 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

Veure notanº. 101 "lnstruments financers" de la Memoria economica de l'exercici 2021 

deis Comptes Anuals. 

9.- EXISTENOES 

Veure nota nº. 11, "Existencies" de la Memoria economica de l'exercici 2021dels 
Comptes Anuals. 

10.- FONS PROPIS - CAPITAL SOCIAL 

Veure nota nº. 13, "Fons propis" de la Memoria economica de l'exercici 2021 deis 
Comptes Anuals . 

11.- PROVISIONS PERA PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS 

Veure nota nº. 17, "Provisions i contingencies" de la Memoria 
económica de l' exercici 2021 deis Comptes Anuals. 

12.-ALTRES PROVISIONS DEL GRUP 1, 

Concepte no precedent. 

13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Veure notanº. 14, "subvencions, donacions i llegats" de la Memoria 

economica de l'exercici 2021 deis Comptes Anuals. 

14.- OEUTES MES SIGNIFICATIUS 

Veure notanº. 10, "lnstruments financers" i notanº. 24 "Operacions amb parts vincu
lades" de la Memoria economica de l'exercici 2021 deis Comptes Anuals, ,,-

- ;//_~ ! -
.,,/ '/ /"M- e 

I 
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15.-SITUACIO FISCAL 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

Veure notanº. 15, " Situació" d e la M emoria economica de l 'exercici 
2021 deis Comptes A nua Is . 

16.-INGRESSOS I DESPESES 

Veure not anº. 16, " lngressos i d espeses" de la M emoria economica de exercici 2021 deis 
Comptes Anuals. 

La liquidació del pressu post ordinari de l'exercici 2021 i la seva distribució per centres es 
t al com s'indica a continuació : 

MAS CASAOEVALL mes 
BPG 2021 2021 S TO HABrTATGE MCJ MCU 

COMPRESLLA~ 
Executat Executat Executat Executat Executat 

119.945,2' 21.563,61 98.381,63 28.107,63 70.274,00 
COM PRES TALLERS 39.212,54 5.264,26 33.948,28 9.699,02 2'.249,26 
AL TRES COMPRES 15.917, 18 1.548,65 14.368,53 7.495,51 6.873,03 
TOTA L C()MPRES 175.074,9ts 28.376,51 144.498,'5 '5.302, 18 101.-,21 
LLOGUERS 11. 109,00 0,00 11. 109,00 11.109,00 0,00 
REPARACJONS 23.806,67 1.836,07 21.970,60 0,00 21.970,60 
SERVEIS PROF. INDEP. 14. 100,55 2.863,92 11.236,63 3.210,30 8.026,32 
TRANSPORTS 12.288,35 2.728,01 9.560,34 2.731,39 6.828,95 
ASSEGURANCES 7.040,00 1.562,88 5.4n,12 1.564,81 3.912,31 
SERVEIS BANCARIS 3.657,04 811,86 2.845, 18 812,87 2.032,31 
PUBUCFTA TIREL. PUBL. 1.946,92 432,22 1.514,70 432,75 1.081,95 
SUBMINISTICOM UN/C. 41.463,76 4.428,68 43.035,08 5.736,26 37.298,82 
DESPESES VARES 114.059, n 23.054,68 91.005,09 26.000, 15 65.004,93 
TRIBUTS 1.532,51 340,22 1.192,29 340,64 851,65 
C()MPRA BENSISERVEIS 237.004,57 38.058,55 198.944,02 51.938,18 141.007,85 
SOUS I SALARIS 1. 149.005,34 132.079,99 1.016.925,35 285.880,39 731.044,96 
SEGURETAT SOCIAL 309.093,99 35.530,84 273.563,15 '3.651,15 229.912.00 
DESPESESPERSONAL 1.413.404,69 171.008,62 1.302.396,07 332.1133,53 969.462,54 
DESPESES FINANCERES 1.629,84 0,00 1.829,84 465,65 1. 164, 19 
COMPRES I DESPESES 1.993.080, 18 260.968,16 1. 732. 112,03 454.193, 10 1.277.918,93 .. 
BPG 2021 STO HABITATGE MAS CASADEVALL 1 MAS CASAOEVALL 11 

INGRESSOS TALLERS 50.005,89 11. 101,31 38.904,58 5.180,07 33.724,52 
Quotes Transport 21.B81,20 4.B57,63 17.023,57 4.863,63 12.159,94 
INGRESSOS USUARIS 21.881,20 4.857.63 17.023,57 4.863,63 12.159,94 

INGRESSOS VENDES 71.887,09 15.958,~ 55.928,16 10.043,70 45.884,45 
OONACIONS 397.841,96 167.203,44 230.Sla,52 85.893,4~ 184.745,09 
CONCERT GENERALJTAT 1.488.080,68 68.180,23 1.399.900,45 399.951,56 999.948,89 
ALTRES SUBVENCIONS 1 171.628,60 20.348, n 151.279,83 43.220,BS 108.059,18 
SUBV. EXPl.OTAl,;AI 1 2.037. 551,2' 255.732,44 1. 781.818,80 509.085,53 1.272. 753, 17 
l!ERDUES'.1 a'Ja;f8 " f¡ • -:..·1oc-.n n...-am¡JM :.;...:·-~--=,:;-:•;,o-4111.,a 

w ,1í~~1 \.{/ .-,:- ¡ -~ 17.-DADESSOBREUSUARIS ~ \,1., ~ /, 
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FUNOACIÓ AUTISME MAS CASAOEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

DADES SOBRE USUARIS TOTAL STO MAS CASADEVAU•I MAS CASADEVALL·II 
5-00967 S-02218 5-06365 

Usuaris a 1/1/2021 35 5 8 22 

Total altes de l'exercici o 1 o o 

Total baixes de l'exercici o o o o 

Usuaris a 31/12/2021 38 8 8 22 

Estades anv 2021 38 8 8 22 

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

En l 'exercici 2021, no hi han hagut professionals que hagin prestat serveis assistencia ls 
o de manteniment al centre. 

En l'exercici 2021, no hi han hagut empreses que hagin prestat serveis assistencials 

o de manteniment al centre. 

21,·ALTRES INFORMACIONS. 

Veure notanº. 25, "Altra informació*' de la Memoria economica de I' 

Exercici 2021 deis Comptes A nuals . 

22.· ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT. 

Veure nota n º. 23, " Fets posteriors al t ancam ent'* de la Memoria 

economica de l'exercici 2021 deis Comptes Anua Is. 

23.· GARANTIES CQMPROMESES AMB TERCERS I ALTRES PASSIUS CONTINGENTS 

Veure nota nº. 10, " lnstruments financers" de la Memoria economica de l'exercici 

2021 deis Comptes Anua Is. 

A criteri del Patronat no hí ha altres passius contingents. ~ ~ ; ,, 

Situació fiscal. Annex a la Memoria Economica de l'exercici 2021: .~ \ 

a) ldentificació de les Rendes exemptes i no exemptes del lmpost Sobre;y~ y 
NIF G5843499~ FUNDACIO AUTISME MAS CASAnFVAI 1 /1~--, , l.""'l · 1 
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RENDES EXEMPTES 
ING~S()S 
Altres ingressos 
Donacions i donatius Art 6 1ª a) 

Sub'l.encions Art. 6 1° e) 

lngressos Financers 

lngressos Extraordinaris 

Sub1.encions • donacions, traspassats al resultat 
TOTAL 

NO HI HA RENDES NO EXEMPTES 

2021 

-

71.887,09 € 
415.980,96 € 

1.548.048, 16 € 
154,50 € 

3.739,81 € 

73.522, 12 € 
2.113.332,64 € 

~~ 
Aprovisionaments 175.074,96 € 
Serv. Exteriors 241.210,82 € 
Tributs 1.532,51 € 
Despeses Personal 1.468.823,35 € 
Amortitzacions/Dotacio Prov 104.808,70 € 
Dotació Provf Pérdues 
Despeses Financeres 1.629,84€ 
Despeses Extraordinaries 
TOTAL 1.993.080,18 € 

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

En el segon quadre es detallen la totalitat de les despeses, imputant-les segons els 
criteris que a continuació es comenten: 

1 .- 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 1activitat o projecte. Es detalla en l'apartat ~ / 
b). ~ / 

2.- La resta de despeses es prorrategen d'acord amb el percentatge resultant l· 
de la quota deis ingressos de cada una de les activitats o projectes respecte a la 
totalitat deis ingressos. 

NIF G58434994 FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVAI 1 
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FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMORIA EXERCICI 2021 

...... 

..... 

b) ldentificació deis ingressos i despeses corresponents a cadascuna d e les activitat s 

o projectes: 

Veure taula d'ingressos i despeses a la nota 16 d' aquesta m emoria. 

En els quadres anteriorment esmentats, es detallen e ls ingressos i les d espeses d'a
cord amb els projectes o les activitats que durant l'exercici ha desenvolupat la Fun

dació. 

e) Destí deis excedents de I' exercici : 

L'excedent obtingut per la Fundació, que durant l'exercici 2021 ha estat de 
120.252,46 euros, es destina al compte d'excedents negatius d'exercicis anteriors. 

d) Retribucions dineraries o en especie a patrons. representants o membres 
de l'organ de govern: 

No s'ha satisfet cap remuneració ni dineraria n i amb especies e n 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 convení de col-laboració 
e mpresarial en activitats d'interes general. No hi ha activitats de mece natge . 

e) lndicació de la previsió estatutaria relativa al destí dei patrimoni en 
cas de d issolució: 

Transcripció de l'article 23e deis Estatuts de la Fundació: 

\ 

"L'extinció d e la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els p assius, 
la qual s'ha de dur a terme pel patronat i per les p ersones liquidadores que 
aquest anomeni o , si s'escau, p e l Protectorat. Aquesta cessió global, un cop deter
m inats l' actiu i els passius, i amb l'autorització previa del Protectorat, es destina a: 

a) Una fundació, una entit at púbica o una altra e ntitat sense anim de 
lucre amb uns fins similars a ls d e la Fundació, amb preferencia per les 
del seu mate ix d o micili o, en el seu defecte, per les d e la comarca amb ' / 
finalitats analogues, sempre que aquestes entitats siguin entit~ t 

_ _. ~i::~tciaries dei mecenatge segons el que estableix la legislac/ ió .Jea 

/ }J1 ¡<), ¡1 t/ _.., 
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b) Altres entitats que autoritzi el Protectorat, si hi manquen les entitats a que fa 
referencia la lletra a) anterior." 

El patronat de la fundació considera que la informació continguda en la present me
moria es suficient per fer coneixer i justificar el compliment de les finalitats fundaci
onals i deis preceptes legals. 

Josep Mendoza i Jorge 

------
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